
Staszów, dnia 28.11.2017 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
    w KRZCZONOWICACH                     
    28 – 200 STASZÓW
     woj. świętokrzyskie

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Ochotnicza Straż Pożarna
W Krzczonowicach, 28-200 Staszów

(wydział merytoryczny)

tel. 600 133 313, 601 926 713
e-mail: ........................

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Strażnicy OSP Krzczonowice”

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot  zamówienia obejmuje  opracowanie audytu  energetycznego dla budynku Strażnicy
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Krzczonowicach,  zgodnie  z  załączonym  opisem  przedmiotu
zamówienia.     
         
CPV:   

71.31.43.00  - Usługi doradcze w zakresie  wydajności energetycznej                          

71 32 00 00 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

65 00 00 00 – 3 – Obiekty użyteczności publicznej

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowicach lub telefonicznie pod numerem tel. 600 674 312, 
601 926 713,
          
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Jerzy Gozdek – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach.
Zdzisław Sojka – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 19.01.2018r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp, a w szczególności:
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1)  mają  do  dyspozycji  odpowiednio  wykwalifikowany  personel  tj.  dysponują  odpowiednim
potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia,  posiadającymi
doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  wykonywania  audytów  energetycznych  -  Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów potwierdzających ww.
wymagania;
2)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  tj.  Wykonawcy  zobowiązani  są  wykazać,  iż
zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli  w ostatnich 3 latach co
najmniej  dwa  zamówienia,  obejmujące  wykonanie  audytów  energetycznych  dla  budynków
użyteczności publicznej – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie ww. robót budowlanych;

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako
oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach, 28 200 Staszów osobiście,
pocztą na adres Jerzy Gozdek Krzczonowice 41, 28 – 200 Staszów w terminie do dnia 11.12.2017r. do godz. 12
00 .

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

     8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę
wybrano.

          Zatwierdził:

Staszów, dnia 01.12.2017 Prezes OSP Krzczonowice

Jerzy Gozdek
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	Ochotnicza Straż Pożarna

