Poznań, dnia 17.05.2011
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w
lokalu przy ul. Jugosławiańskiej 65 w Poznaniu na ośrodek szkoleniowy. Zakres prac
obejmuje:
-adaptacja pomieszczeń (przygotowanie podłóg, schodów, wyposażenie w kafelki i armaturę
łazienek, tynki, malowanie; dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- przystosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby działalności,
- założenie ogrzewania elektrycznego (kondensacyjnego),
- położenie materiałów na podłogi i ściany z atestem odpowiednim dla pomieszczeń dla
dzieci,
- wymiana okien i drzwi,
- przygotowanie podjazdu do budynku (dostosowanie do wózków inwalidzkich)
Realizacja powyższych prac adaptacyjnych powinna mieć miejsce w okresie 01.05.2011 –
31.12.2012 r w lokalu przy ul. Jugosławiańska 65 w Poznaniu i zakończyć się protokołem
odbioru robót. Prace będą postepować okresowo, harmonogram zadań stanowi załącznik nr 1
do poniższego zapytania ofertowego. Ewentualne przesunięcia w zakończeniu zadań muszą
być konsultowane z Zamawiającym w formie pisemnej.
Informujemy, że realizacja powyższych prac będzie realizowana z udziałem dotacji UE
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wymagania dotyczące Oferty:
Oferta powinna:
 być złożona w formie pisemnej,
 odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego,
 zawierać wartość oferty (netto oraz brutto),
 być opatrzona datą,
 mieć określoną datę ważności,
 zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, nr wpisu do rejestru
przedsiębiorstw z podaniem nazwy rejestru, osoby upoważnione do
reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym Oferenta,
 być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z
dokumentem rejestrowym.

Miejsce składania ofert:
LOGOS Karolina Dobska, Słoneczna 5 A, Poznań
oraz drogą mailową pod adres karolina.dobska@gmail.com.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena 80%
- doświadczenie wykonawcy 20%
Termin składania ofert
01.06.2011 r.
Okres ważności oferty:
30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.
PYTANIA, ODPOWIEDZI, UDZIELANE WYJAŚNIEŃ
Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:
Karolina Dobska LOGOS
Tel.695 712 469

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.05.2011
Harmonogram zadań:
-adaptacja pomieszczeń (przygotowanie podłóg, schodów, wyposażenie w kafelki i armaturę
łazienek, tynki, malowanie) – termin realizacji do dnia:30.06.2011
- przystosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby działalności - termin realizacji do
dnia:31.08.2011
- założenie ogrzewania elektrycznego (kondensacyjnego) - termin realizacji do dnia:
30.11.2011
- położenie materiałów na podłogi i ściany z atestem odpowiednim dla pomieszczeń dla
dzieci- termin realizacji do dnia: 31.03.2012
- wymiana okien i drzwi termin realizacji do dnia:31.07.2012
- przygotowanie podjazdu do budynku (dostosowanie do wózków inwalidzkich; dostosowanie
łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych) - termin realizacji do dnia:31.10.2012.

