Nadleśnictwo Babki
Babki, dnia 19.02.2020 r.

Zaproszenie
do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu elewacji
trzech domków w Łęknie

Zamawiający:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań
e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
tel. 61 8788 059
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem
udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 17/02/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 lutego 2020
roku.
Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia:
Odnowienie elewacji trzech domków letniskowych w Łęknie powinny być wykonane zgodnie z zakresem prac:

powyższe prace

Obmiar prac jednego obiektu:
 oczyszczenie powierzchni 58,9 m²,
 jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania
preparatami
solowymi 16,8 m²,
 szlifowanie powierzchni lakierowanych okna, drzwi 15,7 m²,
 dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej i drzwi 15,7 m²,
 dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania
preparatami olejowymi – ściany + podbitka 42,9 m²,
 szlifowanie zgrubne podastów i balustrady 32,5 m²,
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 dwukrotne malowanie farbą chlorokałczukową podest, schody balustrada
32,5 m².
Prace wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP.
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia materiał i sprzęt potrzebny
do wykonania zadania.
Termin wykonania zamówienia: 17 kwietnia 2020 roku
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe:
1) w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować
całkowitą cenę.
2) zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

dowolnego

wyboru

oferty,

do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny. W
takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą wystąpić
z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.
3) o rozstrzygnięciu wyboru oferty nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną
e-mailem i wyznaczy termin podpisania umowy.
4) w celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówiena,
zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.
Sposób i termin złożenia oferty :
Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie
do 3 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
do wiadomości: agnieszka.stachowska@poznan.lasy.gov.pl
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