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Strzelce Opolskie, 2020-09-11

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie - Dostosowanie
obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający:
Gmina Strzelce Opolskie
ul. Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 404 93 00, um@strzelceopolskie.pl
Regon: 531413277, NIP: 756-185-88-99
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie
współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:
Zakres zadania obejmuje budowę pochylni dla niepełnosprawnych w skład którego wchodzi m.in.:
rozbiórka istniejących schodów i chodnika, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów,
korytowanie, wykonanie podbudowy, zabetonowanie palisady betonowej, ułożenie obrzeży
betonowych, ułożenie kostki betonowej, montaż balustrad ze stali nierdzewnej.
4. Wymagania i warunki udziału:
Szczegółowe zasady realizacji usługi określone zostaną w umowie o wykonanie robót, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy w rozumieniu Ustawy
Zamówienia Publiczne.
Zalecane jest dokonanie oględzin terenu i obiektu przed złożeniem oferty.
5. Termin realizacji usługi
Do 30 listopada 2020 r.
6. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości
przedmiotowego zadania. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy podane na fakturze VAT.
7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferta na wykonanie usługi powinna zawierać:
• ryczałtową cenę brutto,
Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy przesłać pocztą, złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Strzelcach Opolskich (pl. Myśliwca 1, w pokoju nr 1 - kancelaria) lub przesłać drogą
elektroniczną (it@strzelceopolskie.eu). Zaleca się, aby w przypadku przesłania oferty drogą
elektroniczną, oznaczyć – „Oferta na budowę pochylni w Szczepanku” oraz telefonicznie powiadomić
o tym Referat IT (77/4049 397/399).
Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2020r.
Wszystkie oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich po wyznaczonym terminie
składania ofert zostaną zwrócone oferentom nie otwarte pozostając bez rozpatrzenia. Uznaje się,
że oferta została złożona w terminie o ile wpłynęła do siedziby Zamawiającego przed upływem
wyznaczonego na składanie ofert terminu.

Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
8. Kryterium wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium
oceny ofert: „cena” - 100%).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona
przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawiająca
najkorzystniejszą cenę.
9. Osoba do kontaktu:
Wanda Pinkas-Adamiec - tel. 77 404 93 97; e-mail – w.pinkas@strzelceopolskie.eu

Załączniki:
1. przedmiar – załącznik nr 1,
2. wzór umowy - załącznik nr 2,
3. dokumentacja techniczna – załącznik nr 3.

