Olsztyn, dnia 25 lipca 2013 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.
I.

ORGANIZATOR:
1.
2.

3.

Archidiecezja Warmińska,
Adres Organizatora: 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22.
Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje o przedmiocie oferty:
Archidiecezja Warmińska,
ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
Adres wykonania zamówienia: 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22.

II.
PRZEDMIOT OFERTY
Przedmiotem oferty jest wykonanie studium wykonalności zadania pod nazwą
Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” restauracja i konserwacja XIV-wiecznego
zespołu obronnego i katedralnego. Etap I usuwanie przyczyn zawilgocenia katedry.
zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik Nr 2.
1.
2.
3.
III.
1.
2.

3.
4.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia 2013 roku
SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT
Każdy może złożyć tylko jedną jednoznacznie opisaną ofertę
Opis sposobu obliczania ceny
2.1. Cenę należy określić w wysokości netto i brutto. Wszystkie ceny należy określić
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cenę oferty netto i brutto,
stawkę i kwotę podatku VAT należy wpisać na formularzu oferty, stanowiącym
załącznik Nr 1 do zapytania.
2.2. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2011 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z e zm.). Oferowana cena powinna być
podana w złotych, cyfrą i słownie.
2.3. Oferta powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty oraz uwzględniającą wszystkie opłaty i podatki. Oferowana cena zawiera
wszystkie koszty obsługi związane z realizacją umowy
2.4. Rozliczenia między Organizatorem a Oferentem, którego oferta zostanie
wybrana będą dokonywane w złotych polskich.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci
4.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki
4.1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1
Opis sposobu przygotowania oferty
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5.1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przygotowana w formie pisemnej,
w języku polskim, napisana czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
5.2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami
i wymaganymi dokumentami były ponumerowane i parafowane przez
upoważnione osoby, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis
(podpisy) muszą być czytelne, opatrzone stemplem firmowym i imiennym
oferenta
5.3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby
upoważnionej.
5.4. Zaleca się aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający
zdekompletowanie.
5.5. Ofertę można przygotować na załączonych drukach lub w oparciu o ich wzory
5.6. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana
oferta, z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
6. Opakowanie oferty
6.1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie
6.2. Koperta powinna być zaadresowana:
Archidiecezja Warmińska
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
z napisem:
Oferta studium wykonalności
Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” restauracja i konserwacja XIV-wiecznego
zespołu obronnego i katedralnego. Etap I usuwanie przyczyn zawilgocenia katedry.
nie otwierać przed 5 sierpnia 2013 r. przed godziną 13.45.
6.3. Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i
adresem Oferenta
IV.
KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR OFERTY
1. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.1. Organizator uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1.1. Oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
w zapytaniu.
1.1.2. Oferta zostanie złożona w terminie, będzie opakowana i zaadresowana
zgodnie z pkt III.6.2.
1.2. Ocena ofert i ich znaczenie
Wygrywa oferta tego Oferenta, który oferuje najniższą cenę określoną według wagi:
cena brutto 100%
V.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Nie jest wymagane wadium.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci którzy:
2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu
zamówienia,
2.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W postępowaniu tym
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz 759).
Termin składania ofert: 5 sierpnia 2013 r., godz.13.30.
Termin związania ofertą do 30 września 2013 roku.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 5 sierpnia 2013 roku, godz. 13.45, Kuria
Archidiecezji Warmińskiej, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn.
Zapytanie niniejsze, może być zmienione lub odwołane.
Osoba uprawniona do porozumiewania się w imieniu Organizatora z Oferentami w
zakresie spraw merytorycznych
Marta Kalinowska – pracownik Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej,
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22, tel. 89 524 71 66, kom. 691 784 775,
fax 89 524 71 72, e-mail: marta.kalinowska@arcwarmia.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.

Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 - wytyczne do przygotowania „studium wykonalności” – projekty
w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
Załącznik nr 6 – projekt budowlany (wyciąg)

Z wyrazami szacunku
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