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Łódź, 08.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi
Magdalena Dziuda
ul. Zaolziańska 54A
93-539 Łódź
NIP 7251894292 REGON 100999354
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu modernizacji pomieszczeń żłobka o
powierzchni 151 m2
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- modernizacja instalacji elektrycznej
- zakup i montaż nowej rozdzielni elektrycznej
- wykonanie zabudów G-K oraz gładzi wraz z materiałem
- gruntowanie z malowaniem powierzchni ścian i sufitów 430 m2
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych 11 szt.
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych 2 szt.
- zakup i montaż glazury i terakoty w łazienkach oraz pomieszczeniach kuchennych
- biały montaż
- zakup i montaż kabin systemowych w łazience dla dzieci
- wykonanie zabudów grzejników 8 szt.
- zakup i montaż instalacji domofonowej oraz monitoringu
- zakup i montaż wykładzin obiektowych
- zakup i montaż oświetlenia awaryjnego
- wyburzenia ścianek działowych oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej
- prace oraz koszty związane z usuwaniem odpadów budowlanych
- zakup i montaż placu zabaw wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku
graficznego JPG projektem pomieszczeń żłobka oraz na zlecenie Wykonawcy jest przygotowany na
oględziny pomieszczeń.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
centrumjasimalgosia@wp.pl, poczty polskiej lub też dostarczona osobiście na adres: 93-539 Łódź,
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ul Zaolziańska 54A do dnia 12.05.2017 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.05.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Centrum Dziecięcego Jasia i Małgosi w Łodzi przy
ul. Zaolziańskiej 54A oraz na stronie internetowej pod adresem www.zlobekjasimalgosia.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zlobekjasimalgosia.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zlobekjasimalgosia.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dziuda pod numerem telefonu 662162286 oraz adresem
email: centrumjasimalgosia@wp.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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