Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa tel/fax: (89) 645-24-18
E-mail: recepcja@osir.lubawa.pl
Konto : 06 8832 0001 1001 0000 0563 0001
 Bank Spółdzielczy w Lubawie

Lubawa, 28 marca 2017 roku.
Znak: DO.2310.10.1.2017
xxxxxxxxxxxxx

Zapytanie ofertowe
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie zaprasza do składania ofert na wykonanie
zadania pn. Modernizacja pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony
przeciwpożarowej.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2015.2164 z poźn. zm.) zgodnie z
postanowieniami art. 4 pkt 8.
I. Opis przedmiotu zamówienia - ZAKRES PRAC:
1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony z obiektem Komendy
Powiatowej PSP w Iławie, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.
2. Zamontowanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w przestrzeniach pionowych
oraz poziomych ciągów komunikacji ogólnej, zapewniającego wyższe od wymaganego
natężenie światła oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 5 lx.
3. Wyposażenie sali sportowej oraz budynku pawilonu sportowego w autonomiczne,
podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunek i wyjścia ewakuacyjne.
4. Zastosowaniu klapy przeciwpożarowej na wejściu do przestrzeni poddasza.
5. Zamontowaniu samozamykaczy na drzwiach wejściowych do pokoi mieszkalnych i
pomieszczeń pomocniczych z przestrzeni korytarzy oraz montażu uszczelek dymoszczelnych
na ościeżnicach.
6. Wyposażeniu pomieszczeń nieobjętych zasięgiem hydrantów wewnętrznych w gaśnice
przenośne zawierające 200% więcej środka gaśniczego.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa,
który został udostępniony na stronie internetowej zamawiającego www.osir.lubawa.pl/ppoz
II. Specyfikacja wymagań technicznych:
1. Prace wykonać w zakresie i zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie technicznej
dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i projektach.
2. Ekspertyza może być udostępniona w celu wykonania kserokopii lub przesłana drogą
elektroniczną. Uwaga, wielkoformatowe rzuty pomieszczeń występują w formacie .dwg.
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III. Termin wykonania zamówienia:
Czas realizacji zamówienia: do dnia 19 maja 2017 roku.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polagającą na wyposażeniu obiektu
użyteczności publicznej w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia
sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pożarze.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy składający ofertę:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa - Recepcja:
pisemnie lub mailowo: dyrektor@osir.lubawa.pl w temacie: Modernizacja pawilonu
sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej.
do dnia 10 kwietnia 2017 roku do godz 15.00.
Oferty przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła
do adresata przed upływem terminu na ich złożenie.
VII. Kryteria oceny ofert: - cena 100%
Wobec spełnienia wszystkich wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
kryterium wyboru będzie najniższa cena. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo negocjacji
konkurencyjnych po zapoznaniu się z ofertami i na tej podstawie dokonania wyboru
najkorzystniejszej dla niego oferty.
VIII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie
telefonicznie, pisemnie lub mailowo w terminie do 5 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Z poważaniem,

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………............
……………………………………………............
………………………………….…………...........
……………………………....................................
Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, e-mail, fax,NIP Regon

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o cenę wykonania
zadania:

Modernizacji pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony
przeciwpożarowej
oferujemy wykonanie zamówienia zapytania ofertowego za cenę:
C e n a

o f e r t y brutto: ….............................................................................................złotych

słownie: .....................................................................................................................................................
w tym cena netto: ……………............ złotych /słownie: ......................................................................../
należny podatek Vat ............................ złotych / słownie: ....................................................................../

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia.
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia do dnia 19.05.2017 roku.
6. Okres rękojmi 36 miesięcy.
7. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy oraz
wykonania zamówienia w terminie.
………………………………………………………........
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa)
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