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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2021 

 

Zamawiający– Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z siedzibą  

     ul. Beskidzka 124, 91-610 Łódź, NIP: 725-15-12-675 zaprasza do 

     złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których  

     wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 

     130.000,- złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy 

     z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz.2019 z późń.  

     zmian) prawo zamówień publicznych. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wad i wykonanie robót budowlanych 

w ramach inwestycji realizowanej pod nazwą „Budowa budynku 

administracyjno – biurowego – etap II” w Łodzi, przy ul. Beskidzkiej 124, na 

działce o numerze ewidencyjnym 46/3, zgodnie z dokumentacją projektową ( w 

tym Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlano-instalacyjnych i drogowych)  oraz warunkami decyzji 

pozwolenia na budowę. Dokumentacja Projektowa stanowi Załącznik Nr 2 do 

zapytania ofertowego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

3. Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej 

nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym w Łodzi, 

przy ul. Beskidzkiej 124 i zapoznał się z terenem oraz zakresem prac objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje 

konieczne do prawidłowej wyceny prac i sporządzenia oferty. Wyklucza się 

możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym – Dyrektor Biura 

IRWŁ – Jerzy Kuzański tel. 692 479 000. 

4. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane prace. 

5. Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego. 
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II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

do 30 grudnia 2021r. 

 

 

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Formularz ofertowy – wzór zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zapytania  

ofertowego. 

2. Kosztorys szczegółowy wraz z wykazem materiałów. 

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

do zapytania ofertowego.  

W celu udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składani 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 2 roboty budowlane o zbliżonym charakterze do przedmiotowego 

zamówienia, każda na kwotę min. 80.000,- złotych (słowie: osiemdziesiąt 

tysięcy złotych) brutto oaz załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie 

robót. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium 

najniższej ceny brutto – 100% 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ( brutto) 

uwzględniająca wszystkie warunki wymienione w zapytaniu ofertowym. 

V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

2. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto (zawierającą należny podatek 

VAT), obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym. 

3. Ostateczna cena oferty musi być naliczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

4. Cena oferty powinna obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia 

określony w pkt. I zapytania ofertowego i zawierać wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia. Cena oferty stanowić będzie 

ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, niezależnie od rozmiaru 
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robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz  

sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego 

wynagrodzenia ofertowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca 

winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania oferty  

należytą starannością. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofert. 

7. Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021r. godz.14.00 

8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

info@izbarolnicza.lodz.pl 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Dyrektor Biura IRWŁ – 

Jerzy Kuzański tel: 692 479 000 

2. Zmawiający odrzuci  ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w 

zapytaniu ofertowym, w szczególności nie zawiera kosztorysu szczegółowego 

wraz z wykazem materiałów oraz wykazu robót budowlanych wraz z dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie robót. 

3. O wyborze oferty poinformujemy odrębnym pismem za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zapytania  

ofertowego  bez podania przyczyny. 

5. Integralną częścią Zapytania ofertowego jest: 

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik Nr 2 – Dokumentacja projektowa 

3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  

4. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych  

5. Załącznik Nr 5 - Projekt umowy 

6. Załącznik Nr 6 – Klauzula RODO 
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