Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielanych
zamówień publicznych do 30 000 euro netto
Zapytanie ofertowe nr 4/2017
Piława Górna, dnia 28.04.2017
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro netto
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna,
NIP: 882 212 15 38.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej (MOKiB) zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wg Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), dla budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Piastowskiej 40, 58-240 Piława Górna. Instrukcja musi
zawierać wszystkie niezbędne elementy określone w ww. Rozporządzeniu oraz dodatkowo
organizację i warunki ewakuacji ludzi. Możliwa wizja lokalna obiektu, w terminie uzgodnionym z
zamawiającym.
Oferta winna zawierać cenę 1 kpl. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (komplet= wersja
papierowa 1 egzemplarz + zapis na płytce CD).
W cenie należy uwzględnić również:
1/ szkolenie pracowników MOKiB (5 osób) – zapoznanie z treścią Instrukcji oraz podstawowymi
zasadami ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
2/ przygotowanie scenariusza pożarowego i nadzór nad próbną ewakuacją budynku w terminie
ustalonym z zamawiającym.
Do złożonej oferty należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do opracowania
Instrukcji.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% ceny brutto za wykonanie
zlecenia.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

www.mokib.pl

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Proponowaną cenę za wykonanie zlecenia.
2. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
a) termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r.
b) okres gwarancji: nie dotyczy.
c) warunki płatności: po wykonaniu usługi, przelewem po wystawieniu rachunku lub faktury VAT.
IV. Ofertę należy:
a/ złożyć w terminie do dnia 16 maja 2017 r. do godziny 15:00,
(mailem na adres dyrektor@mokib.pl, osobiście lub pocztą – decyduje data wpłynięcia).
Dodatkowych wyjaśnień udziela – Tomasz Jamróg, dyrektor MOKiB, tel. 793 133 141.
Adres do wysyłki pocztą i dostarczenia osobistego:
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej
ul. Piastowska 40,
58-240 Piława Górna
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

(pieczęć wykonawcy)
VII. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:
cenę brutto: ............................... zł.
Podatek VAT: ................................ zł.
Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.
2.
3.
4.
(pieczęć wykonawcy)

www.mokib.pl

