"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013".

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wybór wykonawcy projektu obsługi komunikacyjnej obiektu Dom Muzyka
Seniora w Kątach, gmina Góra Kalwaria. Zakres zamówienia obejmuje
wykonanie projektu wykonawczego drogowego.
Tytuł Projektu: „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra
Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą”
Działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Dom Muzyka Seniora, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00 – 545 Warszawa,
adres korespondencyjny 00-950 Warszawa 1, skrytka poczt. 354

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, stosownie do § 13
umowy o dofinansowanie nr RPMA.07.03.00-14-010/09-00

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego drogowego
dla działki nr ew. 250/9 z obrębu Kąty położonej we wsi Kąty ul. Brzozowa, gm. Góra
Kalwaria.

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – 31.05.2010r.

V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD
WYKONAWCY

1.

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają określone warunki,
tj.:

a.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania świadczenia
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b.

Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Zapytania;

c.

Złożą tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia;

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i
wariantowych.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni;

2.

Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Przedsiębiorcę.

2.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności, na maszynie lub komputerze.

3.

Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

4.

Przedsiębiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
ofert musi być oznaczone jak w punkcie 7 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub
„wycofanie”.

5.

Przedsiębiorca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.

6.

Przedsiębiorcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.

7.

Oferty powinny być przesyłane listownie na adres Zamawiającego:
Fundacja Dom Muzyka Seniora
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00-950 Warszawa 1
skrytka poczt. 354
z dopiskiem: „Projekt wykonawczy drogowy dla Domu Muzyka Seniora, położonego
przy ul. Brzozowej w Kątach w gminie Góra Kalwaria pod Warszawą”
- „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. do dn. 09.04.2010r.” oraz opatrzone
nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

VIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa dnia 09.04.2010r.

2.

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną
odrzucone, przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a
nie data wysłania.

IX. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:
1.

Formalnej i merytorycznej oceny dokona powołana przez Zarząd Fundacji
Komisja.

2.
a.

Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie te oferty, które
spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej:
Forma i termin złożenia oferty;

b.

Podpisanie oferty przez uprawnioną osobę (zaparafowana każda strona,
a ostatnia z podpisem i pieczątką firmową);

3.

Ocenie merytorycznej będzie podlegała:

a.

Cena…………………………………………………………..max.100 pkt

RAZEM…………………………………………………………max. 100 punktów
4.

Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

5.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilość
uzyskanych punktów.

6.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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7.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem
www.dommuzykaseniora.pl w zakładce przetargi.

X.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

1.

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

2.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3.

Zamawiający wyznacza termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.

4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od realizacji
zamówienia lub nie będzie w stanie dotrzymać terminu wykonania,
Zamawiający wybiera ofertę kolejno najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela P. Zofia Wit pod numerem telefonu 502 357 919
oraz adresem email: fundacja@dommuzykaseniora.pl
Projekt architektoniczny obiektu Dom Muzyka Seniora jest dostępny w Europejskim
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kopernika 34 w Warszawie, tel. 22 826 37 , osoba
do kontaktu p. Beata Rulak
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