Informacja dotycząca składania ofert cenowych .
I. Zamawiający :
Dom Pomocy Społecznej Nr.2
97-200 Tomaszów Maz.
ul.Jana Pawła II 37
tel/fax 044 724-32-47
REGON 000678506
NIP 773-11-92-294
II. Charakterystyka zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe i malarskie w budynku
Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 .
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót
dołączony do informacji .
III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 20.11.2008r.
IV. Termin i miejsce składania ofert :
- ofertę naleŜy składać w sekretariacie
Domu Pomocy Społecznej Nr.2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
w terminie do 07.10.2008r. do godz.10:00 .
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2008r. o godz.10:30
- kopertę z ofertą naleŜy zaadresować :
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
Roboty remontowe i malarskie
V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji
2 . kosztorys ofertowy wraz ze stawkami do kosztorysowania dotyczący robót
budowlanych i malarskich zgodnie z załączonym kosztorysem
ofertowym – załącznik nr 2
3. NaleŜy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru /KRS/albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert
/ dokument musi być przedstawiony w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ,
poświadczenie moŜe zostać dokonane przez Wykonawcę .
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VI. Pracownik uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
p.Anna Jędrychowicz - Główna Księgowa
p.GraŜyna Klimowicz - Kierownik sekcji gospodarczej
tel/fax [044] 724-32-47
VII. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni
Wykonawca .
VIII. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana
przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury , po uprzednim
odebraniu jakościowym prac.
Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół .
IX. 1/ Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie prawdopodobne
koszty mające wpływ na jej wysokość.
2/ Wykonawca jest zobowiązany do naliczenia podatku od towarów
i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami .
3/ Zamawiający wybierze ofertę z najniŜszą ceną .
4/ Zamawiający przygotuje protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej.

X. Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty:
O wyniku oraz decyzji Zamawiającego Wykonawcy ,którzy złoŜyli oferty
zostaną powiadomieni na piśmie , a Wykonawca , którego oferta została
wybrana zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego .
Druki dołączone do informacji :
- formularz ofertowy
- kosztorys ofertowy

- załącznik nr 1 - szt.1
- załącznik nr 2 - szt.1

Tomaszów Maz.dn.2008.09.10

Zatwierdził:
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