
Zaproszenie do składania ofert 

na prace remontowe pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe  Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 10 

 

I.  Postępowanie: 

Postępowanie o udzielenie tego zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 

EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i nie jest objęte przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164 ). 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: pomieszczenie Archiwum Zakładowego o powierzchni 

ok. 38 m
2
 

- oczyszczanie ścian, sufitu i uzupełnienie braków w tynkach  

- malowanie ścian i sufitu na kolor biały 

- malowanie okien, drzwi i grzejników 

- malowanie posadzki 

- wymiana izolacji rur 

- wymiana punktów oświetleniowych: 

 

1. Termin oraz warunki wykonania zamówienia zostaną ustalone w umowie. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 

umowy   w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 III. Kryteria oraz sposób oceny ofert : 

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według kryterium:  

- najkorzystniejsza oferta (cena, jakość materiałów, termin wykonania). 

IV. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:  

1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

2. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty 

związane z  realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Ofertę  należy złożyć do  20.09.2017r., za pośrednictwem: 

- faksu ( na numer 89 5274251 ),  

- poczty elektronicznej email: olsztyn@ih.olsztyn.pl;  

                 - poczty, poczty kurierskiej;   

- osobiście w siedzibie Zamawiającego.  

4.  Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez 

podania przyczyn. 

 

 V. Warunki płatności: 

  Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po protokolarnym przyjęciu 

przedmiotu umowy, nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

VI.  Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego w godz. 8.00 do 15:00  jest: 

 - Justyna Krzeszewska – Główna Księgowa Tel. 89 5272765 w. 32 

 

 


