ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. 2015.2164)
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiqzania do ztozenia zamywienia.

1. Dane Zamawiaiaceao:
Bank Spotdzielczy w Radzyniu Podlaskim z siedziba_ w Radzyniu Podlaskim (ul. Ostrowiecka 35, 21 -300
Radzyn Podlaski, NIP: 538-000-30-64, Regon: 000501802, tel. /083/ 352-70-58, www.bsradzyn.pl)
zaprasza zainteresowanych Wykonawcow do ztozenia oferty na wykonanie Remontu i modernizacji
Oddziatu w Borkach, ul. Spotdzielcza 46, 21 -345 Borki.

2. Oois orzedmiotu zamowienia:
Remont i modernizacja Oddziatu w Borkach, ul. Spotdzielcza 46, 21-345 Borki.
Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej doste_pnej w formie
elektronicznej na stronie internetowej Banku pod adresem:
http://bsradzyn.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert
Wykonawcom umozliwia sie_ dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamowienia, a takze uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji dotycza^cych dokumentacji projektowej niezb^dnych i przydatnych
do wyceny prac.
Pytania dotycza^ce przedmiotu zamowienia prosze_ kierowac na skrzynke, centrala@bsradzyn.pi - w
tytule wiadomosci prosze_ wpisac Inwestycja-Borki. Kontakt telefoniczny Janusz Golec, tel. 723993234.
Roboty budowlane odbywac sie. b$d$ w czynnej placowce bankowej. Harmonogram prac musi
uwzgl^dniac mozliwosc przeniesienia obstugi klientow pomie_dzy kondygnacjami budynku.
Prace moga_ bye prowadzone w godzinach od 7.00 do 20.00.

3. Termin realizacji zamowienia oraz zwiazania oferta
Postulowany termin realizacji: 90 dni od przekazania placu budowy.

4. Termin i soosob sMadania ofertv:
a) Oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia (wypetniony formularz zamowienia) winny bye
ztozone w zamkni^tych kopertach z oznaczeniem nazwy oferenta oraz adnotacjq ,,Oferta na
remont Oddziatu w Borkach" w sekretariacie siedziby Banku w Radzyniu Podlaskim (21-300) ul.
Ostrowiecka 35 do dnia 27 lutego 2017r. do godz. 14:00.
b) Oferte nalezy ztozyc na dotqczonym do zapytania formularzu ofertowym.
c) Wybor oferty nasta^pi do dnia 14 marca 2017 roku.

5. Formalnosci iakie oowinnv zostac dooefnione
wvkonawcv w celu zawarcia umowv

DO wvborze

a) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje si$ nie pozniej niz 14 dni od dnia wyboru
oferty najkorzystniejszej.
b) Wybrany oferent przed podpisaniem umowy
•
zobowiazany jest przedstawic szczegotowy kosztorys prac zgodnie z dokumentacia
proiektowQ,
•
zobowiazany jest przedstawic i uzgodnic z Inwestorem harmonoqram prac.

6. Informacie dodatkowe:
a)

W przypadku ztozenia oferty drogq elektronicznq i wyboru oferty jako najkorzystniejszej
oferent zostanie poproszony o ztozenie dokumentow w formie papierowej, co stanowi warunek
zawarcia umowy z oferentem.
b) Niedopetnienie obowia^zku podpisania umowy tub niedostarczenie wymaganych dokumentow do
podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie s/e od jej podpisania. W takim
wypadku Zamawiaja^cy dokona wyboru innego Wykonawcy.
c) Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo zakonczania postqpowania bez wyboru oferenta bez
podania przyczyn.

7. Zataczniki:
1. Projekt budowlany (specyfikacji techniczna, projekt budowlany, dodatkowe uwagi i zmiany do
projektu) do pobrania ze strony internetowej Banku,
2. Wzor umowy,
3. Formularz ofertowy,
Czlonek Zarzaclu
Banku Spoldzielczeco
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