
 
Wrocław, dnia 19.08.2019r. 

 

Zapytanie ofertowe 

I. Dane zamawiającego. 

ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu 
Ul. Hubska 96/100 
50-502 Wrocław 
 

II. Przedmiot zamówienia. 

Wykonanie przebudowy węzła sanitarnego na terenie Przyzakładowej Przychodni Rehabilitacyjnej 
zlokalizowanej w budynku administracyjno-socjalnym 

Lokalizacja Dz. Nr 8/2 AM-29, ul Hubska 96/100, obręb: 0022 POŁUDNIE, Jed. Ewid. 026401_1 
WROCŁAW 

Zakres prac i materiałów zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Zamawiający zwraca się o przedstawienie kompleksowej oferty na wykonanie prac budowlano-
instalacyjnych wraz z dostawą materiałów na potrzeby wykonania przebudowy węzła sanitarnego na 
terenie Przyzakładowej Przychodni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w budynku administracyjno–socjalnym 
przy ul. Hubskiej 96/100, 50-502 we Wrocławiu. Opis przedmiotu i zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1. 

III. Termin wykonania zamówienia. 

Do 29 listopada 2019r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty kompleksowej. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane przez 
zamawiającego. 

Oferta powinna zawierać: 

 Dane oferenta, 
 Posiadać datę sporządzenia, 
 Termin ważności oferty 
 Ceny oferty: netto, brutto, VAT (załącznik nr 2) 
 Oświadczenie, zgodnie z załączonym do zapytania formularzem (załącznik nr 3) 
 Informację o gwarancji (załącznik nr 2). 

V. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty wyłącznie w formie pisemnej należy złożyć własnoręcznie bądź listem na adres siedziby 
Zamawiającego: ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu, ul. Hubska 96/100, 
50-502 Wrocław. 

Termin składnia ofert: 20.09.2019r do godz. 14:00 (termin nieprzekraczalny). 

O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 



 
 
Oferta powinna być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, gwarantującym poufność jej 
treści oraz gwarantującym jej nienaruszalność do dnia otwarcia oferty. Na zewnątrz opakowanie 
zawierające ofertę musi zawierać niżej wskazane informacje: 

 Nazwa i adres Zamawiającego, 
 Nazwa i adres oferenta 
 Opis: Oferta na wykonanie  przebudowy węzła sanitarnego w Przyzakładowej Przychodni 

Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w budynku administracyjno-socjalnym, ul. Hubska 96/100, 50-502 
Wrocław. 

UWAGA: Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę lub ją zmienić. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. 

VI. Kryteria wyboru oferty. 

Zamawiający ustala niżej wskazany model kryteriów i punktacji ofert 

 Cena: najniższa cena (waga 80%) 

Punktacja za kryterium „Cena” 

𝑃 =
𝑐

𝑐
⋅ 80 

gdzie: Cn – wartość netto oferty najtańszej z pośród złożonych ważnych ofert, 

Co – wartość netto oferty danego oferenta.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kryterium „Cena” – 80 punktów. 

 Gwarancja: zadeklarowany przez oferenta okres gwarancji na wykonane prace przedstawiony w 
ofercie. 

Punktacja za kryterium „Gwarancja”: 

Okres udzielonej gwarancji Punktacja 
12 miesięcy i więcej gwarancji na całość prac zgodnie z ofertą 20 punktów 
Od 6 do 11  miesięcy gwarancji na całość prac zgodnie z ofertą 10 punktów 
Poniżej 6 miesięcy gwarancji na całość prac zgodnie z ofertą 5 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kryterium „Gwarancja” – 20 punktów. 

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. 
Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
W oparciu o ustalone kryteria Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
 
VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi 27.09.2019r. 
 
Zamawiający może unieważnić konkurs ofert bez podania przyczyn. 
 
VIII. Kontakt. 
We wszystkich sprawach dotyczących przetargu proszę kontaktować się z sekretariatem te. 71 33 45 129 lub email: 
elwat@elwat.com.pl 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Specyfikacja zapytania ofertowego, zawierająca dokumentację projektową i materiałowo-wykonawczą. 
Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego. 
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia oferenta.  



 
 
Załącznik nr 2. 

 
Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Wykonawca  

Adres  

 

Tel. / fax  

NIP  

REGON  

Osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy  

Osoba kontaktowa  

 
 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu składamy 

zgodnie z załączoną do zapytania dokumentacją ofertę na wykonanie  przebudowy węzła sanitarnego w Przyzakładowej 

Przychodni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej przy ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław: 

 
 

Wartość oferty netto  

VAT  

Wartość oferty brutto  

Gwarancja na wykonane prace (liczba miesięcy)  

Ważność oferty (data)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podpis i pieczęć 

 
  



 
 
Załącznik nr 3. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

1. Oferent oświadcza, iż przedstawione w ofercie parametry materiału spełniają minimalne wymagania 

umieszczone w zapytaniu ofertowym ( załącznik nr 1). 

2. Oferent oświadcza, że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduję się w 

toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami. 

3. Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Oferent oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym należy rozumieć wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, a Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis i pieczęć 

 


