ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI 30000 EURO
z dnia 31-05-2019|
Galeria Labirynt w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin zaprasza do złożenia oferty cenowej na
remont posadzki w budynku Galerii Labirynt przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie.
1. Opis robót
Powierzchnia I - sala kinowa
Rozebranie fragmentu posadzki i wykonanie pochylni o nawierzchni z desek do styku z powierzchnią II oraz
montaż balustrady ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia II
Zerwanie posadzki z terakoty oraz podłoża cementowego.
Wykonanie podłoża cementowego grubości 6,5 cm na foli PE 0,2 mm, podłogi z desek sosnowych
łączonych na pióro-wpust gr. 28 mm na legarach 25 mm, cyklinowanie i olejowanie.
Powierzchnia III
Zerwanie posadzki z terakoty oraz podłoża cementowego.
Wykonanie podłoża cementowego gr 10 cm na foli PE 0,2 mm, podłogi z desek sosnowych łączonych na
pióro-wpust gr. 28 mm na legarach 50 mm, cyklinowanie i olejowanie.
Powierzchnia IV
Zerwanie posadzki z terakoty oraz podłoża cementowego.
Wykonanie posadzki cementowej gr 12 cm na foli PE 0,2 mm. Powierzchnia posadzki wypalana.
Korytarz
Demontaż drzwi, zamurowanie otworu, wykonanie nadproża i nowego otworu wraz z osadzeniem drzwi z
demontażu. Prace tynkarskie i malarskie. Wykonanie pochylni betonowej.
Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Roboty wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. (zał. 2 inwentaryzacja, zał. 3 projekt)
Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji zostały określone w załączniku nr 6.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wskazanie w przedmiarze robót nazw materiałów ma na celu określenie wymagań jakościowych. Oferent
może użyć materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiarze, po przedstawieniu kart
technicznych i uzyskaniu akceptacji Inwestora.
Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, zlokalizowanym przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty oraz
uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty cenowej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Sposób obliczania ceny
Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.
Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 %
– dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
Ustalona cena ma charakter niezmienny niezależnie od rozmiarów prac remontowych i kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji.

Przed sporządzeniem oferty zaleca się zapoznać się z obiektem, w którym będą wykonywane roboty dokonać wizji lokalnej oraz wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia.
Należy podać cenę oferty netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), w stawce
obowiązującej. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia w
odniesieniu do podatników będących podatnikiem podatku od towarów i usług, w pozostałych przypadkach
porównywana będzie cena netto.
Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku – załącznik nr 3
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, po uzyskaniu zgody Dyrektora
Galerii Labirynt w Lublinie na wybór Wykonawcy, zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego
zamówienia.
Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do 20-08-2019r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Opis sposobu przygotowania oferty.
Do formularza ofertowego tj. oferty Wykonawcy należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
CEiDG.
2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające
się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z wydrukiem z CEiDG
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności (wg załącznika nr 4)
4. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 5).
5. Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji (wg załącznika nr 6)
6. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont posadzki w budynku
Galerii Labirynt przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie.”
Termin składania ofert: do dn. 13-06-2019
Miejsce składania ofert:
Galeria Labirynt, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, pokój. Nr 8
Dopuszcza się złożenie oferty:
- osobiście w siedzibie Galerii Labirynt (decyduje data wpływu)
- w formie pisemnej na adres: Galeria Labirynt ul. Ks. J. Popiełuszki 5 20-052 Lublin (decyduje data
wpływu)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail administracja@labirynt.com (decyduje data wpływu)
Osoby uprawnione do kontaktu:
Joanna Smagowska - telefon 81- 466-59-21 w. 22 pon.- piątek, godz.8-16
Załączniki:
- przedmiar – zał.1
- inwentaryzacja – zał. 2
- projekt – zał. 3
- oświadczenie – zał. 4
- formularz ofertowy – zał. 5
- karta gwarancyjna – zał. 6

