Konin, dn. 16.07.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Bank Spółdzielczy w Koninie zaprasza do składania ofert w przedmiocie:
„Modernizacji placówki Banku Spółdzielczego w Koninie Oddziału w Tuliszkowie,
ul. Haliny Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków”.
•

Nazwa i adres Zamawiającego.
Bank Spółdzielczy w Koninie
ul. 3-go Maja 68, 62-500 Konin
Tel. 63 246 70 01
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

•

Tryb udzielenia Zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ofertowym i nie podlega
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt 8 Ustawy.
Bank Spółdzielczy w Koninie spośród otrzymanych ofert wybiera najkorzystniejszą
i zawiera Umowę ze składającym Oferentem.

•

Opis przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja placówki Banku Spółdzielczego w Koninie
Oddziału w Tuliszkowie, ul. Haliny Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków”.
Przedmiar robót, dotyczący Zamówienia zawarty jest w Załączniku do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
Termin i koszt wykonania Zamówienia.
• Proponowany termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia: 16.08.2021r.
• Proponowany termin zakończenia realizacji Zamówienia: 28.02.2022r.
• Proponowany koszt realizacji Zamówienia: do przedłożenia przez Oferenta.
Wykonawca oferuje cenę ostateczną za wykonanie całego zakresu prac
przedstawioną cyfrowo i słownie, obliczoną do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto i netto.

•

•

Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
•
Termin realizacji i koszt wykonania usługi.
• Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowej
realizacji przedmiotu Zamówienia.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą
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•

•

lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas
i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umów z Podwykonawcami,
w zakresie ustalonym z Inwestorem. Podpisanie umowy z podwykonawcą na
wykonie prac ujętych w niniejszym zapytaniu wymaga zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji,
potwierdzającej realizację inwestycji na rzecz instytucji bankowej, w okresie
trzech lat poprzedzających dzień złożenia Oferty.

•

Porozumiewanie się Zamawiającego z Oferentami:
• Bank Spółdzielczy w Koninie – Centrala – Pani Kinga Jakubowska,
tel. 63 246 70 01.

•

Miejsce i termin składania ofert:
• Ofertę wraz z kosztorysem oraz harmonogramem rzeczowo finansowym należy
przedłożyć w formie papierowej w Banku Spółdzielczym w Koninie przy
ul. Bankowej 3, 62-500 Konin, z dopiskiem: „Oferta dotycząca modernizacji
placówki Banku Spółdzielczego w Koninie Oddziału w Tuliszkowie, ul. Haliny
Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków” .
• Termin składania ofert upływa w dniu: 29.07.2021r. r. o godzinie 15:00.
• Decyduje data i godzina wpływu do Banku Spółdzielczego w Koninie przy
ul. Bankowej 3, 62-500 Konin.
• Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega rozpatrzeniu.

•

Formalności po zakończeniu procesu ofertowego.
• Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia procesu
ofertowego, powiadomi telefonicznie o swoim wyborze właściwego Oferenta.
• Oferty pozostałych Oferentów po upływie wskazanego terminu zostaną
zniszczone.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przedmiotowego zamówienia - oferty bez podania przyczyny w każdym miejscu
i czasie.

•

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz gwarancji
jakości realizacji inwestycji.
Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia uregulowane będą w Umowie zwartej pomiędzy Stronami Zamówienia.

•

Inne warunki.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów.
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