Wałbrzych, 07.07.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0031/1.1/7/2017-TB/B8-18 NA:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża budowlana”zgodnie z projektem nr RPDS.03.03.04-02-0031/16
Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na oficjalnej stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu pod adresem:
www.smpodzamcze.com.pl
Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2018r.
Termin składania ofert upływa 24.07.2017r. o godz. 13.00 ( liczy się data wpływu kompletu
dokumentów do Zamawiającego )
Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2017r. r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni
Termin związania ofertą 40 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.
Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł
netto

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą
konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie
bez podania przyczyny
Załączniki :
1. Zapytanie ofertowe nr ZO/0031/1.1/7/2017-TB/B8-18

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z dokumentacją

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

3. Załącznik nr 2 – Kosztorys ślepy
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 4 –Projekt umowy
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej - wszyscy wykonawcy,

a wykonawcy, którzy z mocy obowiązującego prawa są zobowiązani do wykonywania
i weryfikacji bilansu, mają przedłożyć dodatkowo bilans roczny za rok 2016
i sprawozdanie F-01 za rok 2016,
7. Załącznik nr 6 – Wykaz wszystkich realizacji z okresu ostatnich trzech lat tożsamych

z przedmiotem zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych
w spółdzielniach,
8. Załącznik nr 7 – Wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia z informacją

na temat ich kwalifikacji niezbędnych do jego wykonania wraz z określeniem czasu
zatrudnienia w firmie wykonawcy składającego ofertę
9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o akceptacji dokumentów przetargowych
10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy handlowej
11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o usuwaniu usterek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

