
Wodzisław Śląski, dnia 25.04.2022 r.

MNW-II.2512.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się

z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Wykonanie:  okresowych  pięcioletnich  i  rocznych  kontroli  obiektów  budowlanych

stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Termin  realizacji  zamówienia: do  dnia  30.06.2022  r.  Termin  dostarczenia  protokołów

z przeglądów do dnia 11.07.2022 r.

3. Warunki płatności:  za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem

na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Warunki gwarancji:  wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

5. Informacji udziela: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Elżbieta Sosinka, telefon:

32 4590525.

6. Oferta winna zawierać:

- uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy

-  uzupełniony  załącznik  nr  2 zawierający  ilość  oraz  adresy  obiektów  podlegających

pięcioletniej kontroli (stanowiący integralną część zaproszenia)

- uzupełniony załącznik nr 3 zawierający ilość oraz adresy obiektów podlegających rocznej

kontroli (stanowiący integralną część zaproszenia)

- kserokopię uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami

budowlanymi  lub  do  projektowania  osoby,  która  przeprowadzać  będzie  kontrolę  stanu

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

- kserokopię świadectwa mistrza w rzemiośle kominiarskim osoby,  która przeprowadzać

będzie kontrolę przewodów kominowych i dymnych,

-  kserokopię  świadectwa  kwalifikacyjnego  przy  wykonaniu  dozoru  i  usług  w  zakresie

naprawy lub konserwacji urządzeń gazowniczych.

-  kserokopię  świadectwa  kwalifikacyjnego  przy  wykonaniu  dozoru  i  usług  w  zakresie



naprawy lub konserwacji instalacji elektrycznych

7. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

Cenę  ofertową  należy  obliczyć  na  podstawie  opisu  przedmiotu  zamówienia

z  uwzględnieniem  wszystkich  czynności  związanych  z  realizacją  usługi,  jak  również

w oparciu o zapoznanie się z obiektami, które podlegać będą okresowej kontroli.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

8. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 06.05. 2022 r.

9. Dopuszcza się złożenie ofert:

1) w formie pisemnej na adres: 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W  przypadku  wybrania  Państwa  oferty  zostaną  Państwo  poinformowani  o  wszelkich

formalnościach,  które  należy  wypełnić  przed  podpisaniem  umowy  oraz  o  terminie  podpisania

umowy.
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