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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach składa zapytanie ofertowe w sprawie 

zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 2 pkt. 1 ust. 1, bez stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

1. Zamawiający:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach,  

ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice, NIP 631-22-15-570,  

tel./fax 32 231 23 50, email: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl 

 

zaprasza do złożenia ofert na: „Remont dachu wraz z montażem kratek 

wentylujących stropodach budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  

Gliwicach przy ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu, szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki 1,2). 

2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą 

prowadzone prace, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac 

objętych przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które 

mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna 

przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym. 
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2.3. Wymienione z nazwy własnej materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji służą określeniu wyłącznie standardu i mogą być 

zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, 

użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy 

uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi użytymi materiałami i 

urządzeniami, za akceptacją Inspektora Nadzoru. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia  - do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

4.1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu stanowiącym 

Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarem robót, 

stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4.2. Oferta musi być podpisana czytelnym podpisem lub podpisem i pieczątką przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (Formularz oferty stanowi 

Załącznik nr 4) 

4.3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich dostaw i usług, bez których 

realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. 

4.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenia: Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO 

oraz Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postepowaniu 

4.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty 

 

5. Składanie ofert 

5.1. Miejsce i termin złożenia oferty: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach, 

ul. Ku Dołom 6, sekretariat, fax 32 231 23 50, email: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl 

Oferty należy składać do dnia 23.09.2021 r.  

5.2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni lub do dnia 

podpisania umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

6. Otwarcie ofert 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 24.09.2021 o godz. 8.30 

 

7. Ocena ofert 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

7.1. Cena brutto -  70%  

Punkty będą obliczane na podstawie wzoru : 

 

               Cn           
 Pc=    -----------   x 70 = ilość punktów 

         Cb 

 

Pc - otrzymane punkty 
Cn- cena najniższa ze złożonych ofert 
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Cb- cena badanej oferty 

 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 70 punktów, inni 

Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do powyższego wzoru 

 

7.2. Okres gwarancji 30% 

 

Wykonawca podaje okres gwarancji w latach od daty odbioru końcowego robót. 

Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. Zamawiający będzie 
przydzielał punkty proporcjonalnie za każdy rok powyżej minimalnego okresu 

gwarancji 5 lat wg poniższego wzoru: 

 

            ( Ob – 5) 

Pg =   --------------  x 30    

            ( 15 – 5 )    
 

 

Pg – otrzymane punkty 

Ob – okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie 

 
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt, które otrzyma za udzielenie 15 lub 

więcej lat gwarancji. 

 

8. Wzór Umowy 

W załączniku nr 4 znajduje się Wzór umowy, którą Zamawiający podpisze z 

Wykonawcą.  

 

9. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w sprawie niniejszego 

zamówienia w szczególności w przypadku, gdy 

-nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,  

-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik nr 2 - przedmiar robót 

Załącznik nr 3 - oferta 

Załącznik nr 4 – wzór umowy  

Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO  

Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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