Nr sprawy: 26/INSP/DCZP/2019

Wrocław, dnia 24.10.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2010r.
zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla „DCZP” sp. z o.o. przy pracach związanych z
przygotowaniem oraz realizacją postępowań i umów na montaż systemu monitoringu na oddziałach
stacjonarnych oraz odgrzybianie i osuszanie pomieszczeń na oddziałach: I dziennym oraz oddziałach: II i III
stacjonarnym wraz z remontem łazienek.”

I.

Przedmiot zamówienia:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego ” sp. z o.o. przy pracach związanych z realizacją postępowań i umów na montaż systemu
monitoringu w oddziałach stacjonarnych oraz odgrzybianie i osuszanie pomieszczeń na oddziałach: I
dziennym oraz oddziałach II i III stacjonarnym wraz z remontem łazienek na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (Prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.), innych
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie zabytków oraz umowy z wykonawcami robót
budowlanych).
Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór
Umowy

II.

III.

Warunki rozliczenia:
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wystawi fakturę po podpisanym obustronnie protokołem obioru bez uwag.
5. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacji
podatkowej NIP 8951965126.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Wolny
Tel. 572 289 300; e-mail: mwolny@dczp.wroclaw.pl

IV.

Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien złożyć:
1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Załącznik nr 2 do ZO – Formularz cenowy;
3) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem;
4) Dokument potwierdzający uprawnienia.

V.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 4.11.2019r. roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o., 50-226

Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat, lub przesłać na
adres e-mail: przetargi@dczp.wroclaw.pl , bądź faksem na numer: 071 75 75 970 z dopiskiem:
,, Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla „DCZP” sp. z o.o.”.
VI.

Kryterium wyboru oferty:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium Waga:
Cena - 80 %
Czas reakcji - 20 %
Razem - 100 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktów w poszczególnych kryteriach:
Nazwa kryterium: cena
Jako cenę przyjmuje się łączną cenę wskazaną w formularzu ofertowym.
Wzór: najniższa cena/badana cena x 80% x 100 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi: 80 pkt.
Nazwa kryterium: czas reakcji (tj. stawianie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) w
przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby, czas reakcji nie może przekroczyć 5
godzin od odbioru informacji przekazanej (telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie) przez
Zamawiającego.
5 godzin – 0 pkt.
4 godziny – 10 pkt.
3 godziny i mniej – 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium czas reakcji wynosi: 20 pkt.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

VII.

Pozostałe informacje:
1. Ceny w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
3. Czas realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji postępowania
i umowy na poszczególne zadania .
4. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
5. Informacja o terminie i miejscu podpisania Umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

