Zapytanie ofertowe POM_006
BUDOWA PARKINGU PODZIEMNEGO
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
Zamawiający:
ICC RE sp. Z o.o., ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno, NIP: 6972294222
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa budowa parkingu podziemnego wraz z wszystkimi instalacjami.
Do Wykonawcy należeć będą następujące działania:
•
•
•
•
•

Wykonanie wykopu wraz z wywiezieniem urobku oraz wybudowanie garażu
podziemnego zgodnie z załączoną dokumentacją
Dostarczenie i zamontowanie wszystkich instalacji zgodnie z dokumentacją
Montaż w technologii standardowej spełniającej obowiązujące wymagania techniczne
Zagospodarowanie i utylizacja odpadów po montażu
Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury pozwolenia
na użytkowanie

Dodatkowe warunki:
• Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone w załączonej dokumentacji
• Wykonawca winien udzielić 5 letniej gwarancji na wykonane prace i zamontowane
materiały
• Całość prac wykonywać w oparciu o dokumentację stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do
niniejszego zapytania ofertowego
• Wszystkie prace powinny być wykonane przy użyciu materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę
• Jakiekolwiek odstępstwa od określonych w projekcie rozwiązań należy uprzednio
zaakceptować u Zamawiającego
• Wykonawca ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu uporządkować teren budowy
• Wszelkie prace wykonywane powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji
przedmiotu zamówienia w całości lub części, jednak na okres nie dłuższy niż do 12
miesięcy
• Załączone do zapytania zestawienie ilościowe (załącznik nr 3) stanowi jedynie pogląd
i należy poszczególne ilości sprawdzić we własnym zakresie
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
Zamawiający zapewnia dostęp do terenu budowy oraz niezbędne do montażu media
(prąd, woda).

Projekt pn. „LOFTY NA POMPACH – rewitalizacja obiektów poprzemysłowych w centrum Leszna”

Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegu, transportu, ani wyżywienia Wykonawcy.
Warunki udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie
w wymaganym terminie oferty na wypełnionym formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 3.
Oferty niekompletne (brak załącznika nr 3) lub złożone na innych formularzach będą
odrzucone na etapie oceny formalnej.
Kryteria oceny ofert:
Cena netto oferty – 80 %
Termin realizacji – 20 %
W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Oferentami,
podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Oferentów materiały. Każdy
Oferent zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.
Termin składania ofert:

do dnia 24.09.2020 r. do godz. 12:00

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej
postępowanie, tj. Darwin Laskowski: darwin@icc-re.com
lub

•

pocztą na adres: ICC RE sp. z o.o., ul. Narutowicza 38, 64-100 Leszno (z dopiskiem
oferta do zapytania POM/006).

Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu
zamówienia:
Płatność za wykonanie umowy nastąpi w następujący sposób:
•
•

do 25 % wynagrodzenia – w terminie 7 dni od podpisania umowy na podstawie
faktury zaliczki
Pozostałe 75 % wynagrodzenia – po zrealizowaniu zamówienia w całości lub jego
części (proporcjonalnie) na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac oraz
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy cena wybranej najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego
zamówienia, może on wówczas odstąpić od zamówienia.
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