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Doradztwo Podatkowe „WIK -2” Kucharski Ireneusz  

ul. Ignacego Krasickiego 17   97-500 Radomsko 

NIP: 772-140-31-11  REGON : 590484073 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

O warto�ci powy�ej 14 tysi�cy euro 

Dla działania:   Wymiana przeszklenia na froncie budynku.
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 pod nazw�: 

„Wzrost konkurencyjno�ci firmy poprzez  inwestycje w �rodki trwałe” 
Nazwa osi priorytetowej i działania:
O� priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjno��, przedsi�biorczo��.  

Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsi�biorstw. 

  WARUNKI ZAMÓWIENIA 
I - Informacje ogólne:

1. Zamawiaj�cy – Doradztwo Podatkowe „WIK-2” Kucharski Ireneusz ul. Ignacego Krasickiego 

17   97-500 Radomsko                                        

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 

3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci zło�enia ofert cz��ciowych. 

4. Rozliczenie za wykonanie prac nast�pi w PLN. 

5. Post�powanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

6. Wszystkie osoby po stronie Zamawiaj�cego, bior�ce udział w 

post�powaniu zobowi�zane s� do zło�enia o�wiadczenia o bezstronno�ci.  

 II - Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana przeszklenia na froncie budynku – w biurze 

mieszcz�cym si� w Radomsku przy ul. I. Krasickiego 17, ca 40 m2, polegaj�ca na: 

- demonta�u i wymianie stolarki aluminiowej w kolorze, 

- szyb na antywłamaniowe klasy P4, 2 komorowe wypełnione gazem szlachetnym,  

2. Kosztorys ofertowy powinien by� opracowany metod� uproszczon� w oparciu o obowi�zuj�ce 

w tym zakresie przepisy. 

 III - Opis warunków udziału w post�powaniu: 
1. Warunkiem udziału w post�powaniu, jest udzielenie gwarancji na zachowanie parametrów 

termicznych, na okres minimum 5 lat, co deklaruje wykonawca w formularzu ofertowym.   

IV - Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1. Cena ofertowa powinna zawiera� wszelkie koszty zwi�zane z pracami przy wymianie 

przeszklenia.

2. Cen� nale�y poda� cyfrowo i słownie, wykazuj�c kwot� netto, oraz po doliczeniu podatku Vat  

cen� brutto.

V - Kryteria oceny ofert oraz ich opis:
1. Przy wyborze oferty zamawiaj�cy b�dzie si� kierował kryterium :  

I – cena – 80%. 
II – parametry techniczne – 20% 
Punkty obliczone zostan� wg nast�puj�cego wzoru: 

Pb(C) = (Cn : Cb) x 80 

- opis: 

Pb(C)  - ilo�� punktów 

Cn     - cena oferty najni�szej 
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Cb     - cena oferty badanej 

Gdzie: 1% odpowiada jednemu punktowi przyj�temu do oceny 

2. Do oceny przyjmuje si� całkowit� cen� zamówienia netto. 

VI - Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpocz�cie  prac powinno nast�pi� w m-cu  maju 2012 r a zako�czone w m-cu  czerwcu  

2012 r. 

 VII- Sposób przygotowania ofert:
1. Ofert� nale�y zło�y� na zał�czonym formularzu z zastosowaniem informacji zawartych w 

Warunkach Zamówienia. 

2. Oferta musi by� zło�ona w j�zyku polskim. 

3. Oferta musi posiada� logotypy, które zamieszczone s� w niniejszym ogłoszeniu. 

4. Oferta musi by� podpisana przez osoby reprezentuj�ce firm�, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym i przepisami prawa. 

5. Zaklejon� kopert� z ofert� nale�y zło�y� z adnotacj�: Oferta na wymian� przeszklenia 
frontu budynku. 

 VIII - Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:
1. Oferty nale�y składa� w siedzibie firmy 97-500 Radomsko ul. I. Krasickiego 17 do dnia 

16.04.2012 r. do godz. 16.00 osobi�cie lub za po�rednictwem poczty. 

2. Otwarcie ofert nast�pi 17.04.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy. 

3. Zamawiaj�cy mo�e ��da� od potencjalnych Wykonawców wyja�nie� dotycz�cych zło�onych 

ofert. 

IX - Termin zwi�zania ofert�:
1. Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni od dnia zako�czenia składania ofert tj.do dnia 

16.05.2012 r. 

X -  Informacje ko�cowe:
1. Osob� udzielaj�c� informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pani  Ireneusz Kucharski 

Tel. 509 249 959.            

2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedło�onej ofercie, maj�cych 

wpływ na wynik post�powania o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiaj�cy ma prawo 

odrzuci� dan� ofert�. 

3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a tak�e 

uniewa�nienia post�powania. 

Zał�czniki: 

Zał. nr 1 – formularz ofertowy 

 Zał. Nr 2 – wzór umowy 

                Ireneusz Kucharski 

Radomsko dnia 31.03.2012 r.                                          wła�ciciel  


