Zapytanie ofertowe nr. Z1/1/03/2020

Puławy 02.03.2020r.

Kontrole okresowe budynków Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego .
Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie
1. rocznej kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm., dalej jako ustawa prawo
budowlane), następujących budynków i budowli Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego:
1.
budynek Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego,
wraz z towarzyszącymi budowlami:
1.
ogrodzenie terenu,
2.
parking,
3.
drogi i ciągi piesze,
4.
zbiorniki wodne między budynkami A i B oraz B i C,
5.
magazyn gazów technicznych,
6.
teren rekreacyjny,
7.
dwie wiaty na pojemniki na śmieci.
2.
budynek portierni PPNT,
3.
budynek biurowo-usługowo-laboratoryjny przy PPNT,
4.
budynek rozdzielni SN-NN i agregatu prądotwórczego przy PPNT
2. kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane, dotyczących obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczającej 1000 m2, głównego budynku Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego.
Warunki wykonania zamówienia określa załączony projekt umowy.
Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena
1.

Cena powinna być podana w złotych polskich i obejmować cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z 9
marca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Cena
oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.

2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

4.

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5.

Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty
należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek
dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby
naliczyć i odprowadzić.

Oferty należy składać do 16 marca 2020r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie PPNT, ul.
Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy lub drogą elektroniczną na adres email
biuro@ppnt.pulawy.pl.
Informacji telefonicznych udzielają Piotr Lewandowski i Andrzej Burek pod numerem
tel. 81 464 63 16.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

