Sqd Okręgowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3
tel. (17) 87 56 200
Rzeszów, dnia 07.08.2020r.
SIR-221-3/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. SŁONECZNEJ
3 - dokończenie robót budowlanych dotychczas nie wykonanych zgodnie z
Szczegółowym Protokołem Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r., ealizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu
Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 na dz. Nr 33/5, 17/6 obr. 1....."
opracowanej przez GPVT Pracownia Architektoniczna s.c, ul. Pamiątkowa 2/37, 61512 Poznań wraz ze wszystkimi zmianami oraz pozwoleniem na budowę: Decyzja nr
750/2015 z dnia 20.10.2015r. oraz Decyzja nr 738/2016 z dnia 26.10.2016r. i
Decyzja nr 1007/2018 z dnia 05.12.2018r.
Do wykonania pozostały roboty wewnętrzne tj.: ścianka HPL w WC na I-piętrze,
a w zakresie instalacji niskoprądowych: CCTV ( kamery ), AV, kontrola dostępu i
elementy LAN ( urządzenia ) oraz roboty zewnętrzne: obłożenie schodów płytkami,
altana śmietnikowa, ławki, śmietniki i odnowienie istniejącego
ogrodzenia.
Przedmiot zamówienia opisuje szczegółowo w /w dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U.2019.1843).
Sąd Okręgowy w Rzeszowie informuje, że:
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
zaproszenia wraz z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i jest
dostępny na stronie internetowej sądu: http://rzeszow.so.gov.pl/. w zakładce:
Zamówienia publiczne/Aktualne zamówienia. Przedmiary robót załączono
pomocniczo.
2. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, tel. do kontaktu 14/680-76-17
3. Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału zamówienia na części.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację zadania wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta winna zawierać:
6.1. cenę netto i brutto zamówienia

6.2.

Wykaz osób do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z zapisami
w punkcie I. 1 Załącznika nr 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia i
numerami ich uprawnień
6.3. Termin związania ofertą, który wynosi 30 dni kalendarzowych
Ofertę zawierającą w/w dane należy przesłać wyłącznie w formie kolorowego skanu
(musi być podpisana przez uprawnione osoby) na adres poczty elektronicznej:
przetargi@rzeszow.so.gov.pl
7. Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
CENA -100% .
9. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
10. Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie
niniejszego postępowania jest Elżbieta Bałchan tel. 17/87-56-337, lub Ewa
Gliniak 17/87-56-274, email: przetargi@rzeszow.so.gov.pl
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
12. Integralną część niniejszego zaproszenia stanowią załączniki:
- Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową
- Załącznik Nr 2 - Przedmiar (pomocniczo)
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Z poważaniem

Małgorzata Niedzielska
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