OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 14000 EURO
DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PABIANICACH
ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach
1. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3, 95-200
Pabianice, NIP 731-203-00-32, REGON 100999466.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
okresowej kontroli obiektów budowlanych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pabianicach zlokalizowanych w:
- Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3;
- Pabianice, ul. Bugaj 110;
- Konopnica, ul. Wczasowa 6;
- Duninów, ul. Portowa 1
oraz dokonanie odpowiednich wpisów w „Książkach obiektów budowlanych”.
Okresowe kontrole winny być przeprowadzone zgodnie z postanowieniami art. 62
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z
późń. zm.).
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części obejmujące odpowiednio:
Część I – okresowe sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu – 17 obiektów;
Część II – okresowe sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacyjnych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - 7 obiektów;
Część III – okresowe sprawdzenie stanu technicznego budynków o powierzchni
zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni
przekraczającej 1000m2 – 2 obiekty.
3. Nieprzekraczalny termin wykonania usługi:
Sukcesywnie do 30.06.2013.
4. Forma i zawartość oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z oznaczeniem
„Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych MOSiR w Pabianicach” wraz
z zaznaczeniem numeru części zamówienia, na którą składana jest oferta, oraz „Nie
otwierać przed 22.11.2012”.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę, adres i dane kontaktowe wykonawcy (np. telefon, faks, e-mail);
- cenę brutto za kontrolę wszystkich obiektów danej części zamówienia;
- termin realizacji danej części zamówienia;

- termin płatności w dniach od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
Każdy wykonawca ma prawo złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części
zamówienia. Do oferty należy załączyć poświadczony przez wykonawcę „za zgodność
z oryginałem” dokument lub dokumenty (w zależności od części, na którą składana
jest oferta) stwierdzające posiadanie odpowiednio uprawnień budowlanych w
określonej specjalności budowlanej lub posiadanie odpowiednich uprawnień
budowlanych lub odpowiednich kwalifikacji spowoduje odrzucenie oferty na daną
część zamówienia.
5. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa 22.11.2012 r. o godz. 11.00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
6. Miejsce składania ofert:
Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota
Roweckiego 3, pierwsze piętro, pokój nr 64.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2012 r. w sali konferencyjnej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3,
pierwsze piętro. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
8. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:
Cena – waga 100%
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie tego kryterium i zostanie
przeprowadzona oddzielnie dla każdej części zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę
w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
9. Dodatkowe informacje
Wszelkich informacji w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia udziela Pan
Jerzy Janio – Kierownik Zespołu Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Bugaj”, Tl.
509 180 804

