Ełk , dnia 21 kwietnia 2015r
Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Ełku
Znak sprawy : A-215-5/15

ZAPYTANIE O F E R T O W E
1. Zamawiający: Sąd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży
budowlanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz SĄDU REJONOWEGO w EŁKU nad
realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja łazienek w budynku Sądu Rejonowego
w Ełku przy ulicy Małeckich 4".
3. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 127.000 zł brutto.
4. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 3
lat oraz dokumenty potwierdzające że osoby ubiegające się o zamówienie posiadają
wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby.
6. Przewidywany oła-es realizacji zadania inwestycyjnego, którego nadzór jest przedmiotem
niniejszego zapytania to 5 miesiący od podpisania umowy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sądzie Rejonowym w Ełku przy
ul. Małeckich 4, Biuro Podawcze pokój nr 10 do dnia 30-04-2015 do godz. 10.00 lub
mailowa na adres dyrektor@elk.sr.gov.pl
8. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do
niniejszego zapytania ofertowego.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Adam Rudzki, tel. 87 629 0 310.
10. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty - załącznik
nr 2. Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
12. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
13. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Sądu Rejonowego w Ełku z tytułu otrzymania niniejszego zapytania
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
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