Nr. 1/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na prace remontowo - budowlane do kwoty określonej w art. 4 ust. 8
wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)

1. Zamawiający:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300
Siemiatycze,
• REGON: 050667981,
• NIP: 544-13-09-976,
• Tel./Fax 85 730 05 07
• e-mail. kontakt@pcprsiemiatycze.pl
•

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: strona internetowa: www.pcprsiemiatycze.pl i
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont pomieszczenia gospodarczo – magazynowego w budynku Starostwa Powiatowego w
Siemiatyczach. Szczegóły przedmiaru robót załącznik nr. 2

•

Kod CPV:

45000000-7 Prace budowlane
3. Termin i miejsce realizacji zamówienia
• 01-15.12.2021r.
• Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
4. Ofertę mogą składać Wykonawcy :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
zamawiającego warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, przy czym Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu
zamówienia.
5. Oferta powinna zawierać:
•

Wypełniony załącznik – formularz oferty (druk w zakładce OGŁOSZENIA ⇒ ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE na stronie internetowej PCPR Siemiatycze)

•

Cena powinna zostać podana w złotych polskich – liczbowo i słownie.

•
•
•

Cena powinna być podana jako cena brutto – zawierająca należny podatek od towarów i usług
VAT.
Jeden Wykonawca może podać tylko jedną cenę dotyczącą realizacji zamówienia Oferty
wariantowe będą odrzucane.
Cena oferty musi obejmować w sobie wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest do
prawidłowej realizacji zamówienia.

6. Sposób i termin złożenia oferty: pisemnie wg załącznika nr 1
• do dnia: 22.11.2021r.
7. Kryterium wyboru oferty:
O wyborze oferty decyduje cena – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą
przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami
8. Informacje dodatkowe:
• Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania telefonicznie, oraz zamieści na
stronie internetowej
• W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
• Osoba do kontaktu:

Anna Skomorowska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Siemiatyczach

