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Zaproszenie do zlożenia oferty 

Działając w imieniu Zamawiaj ącego zwracam si ę  z pro śbą  w zwi ązku z planowan ą  
inwestycj ą  o przedstawienie oferty na ETAP II Przebudowy wie ży Prudnickiej w Bia łej przy 
uł. Prudnickiej 6, na dzia łce o nr 108912. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ETAP II 

1. Wykonanie dokumentacji budowlanej. Zakres prac: 
- Wykonanie dokumentacji budowlanej na potrzeby pozwolenia budowlanego na 

podstawie dostarczonej przez zamawiaj ącego koncepcji budowlanej, zgodnie z 
posiadanymi uzgodnieniami 

- Wykonanie specyfikacji technicznej robót budowlanych wraz z kosztorysem 
inwestorskim oraz przedmiarem robót w ilo ści (4 egz. + wersja elektroniczna 
na płycie CD-ROM) 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania Etapu II przedmiotu zamówienia 31 marzec 2020r. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Złożona oferta powinna zawiera ć : 

1. Nazwę  i adres (lub siedzibę) oferenta 
2. Cenę  jednostkową  poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia ( netto, 

stawka VAT). 
3. Oferta winna być  opatrzona pieczątką  i podpisana przez upoważnioną  osobę . 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 
1. Oferta może być  przesłana: pocztą  elektroniczną  na adres pbania(ckbiala.D1, 

faksem pod nr 774387026, pocztą  na adres Gminne Centrum Kultury w Bia łej, ul. 
Prudnicka 35, 48-2 10 Biała (decyduje data dor ęczenia do adresata) lub osobi ście 
w siedzibie Zamawiaj ącego do dnia 16.10.2019r. do godz. 12.00 

2. Oferty prosimy przesy łać  z dopiskiem ETAP II dla inwestycji pn. 
„PRZEBUDOWA WIEŻY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ" 

3. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane 
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiaj ący może żądać  od oferenta wyja śnień  

dotycząćych tre ści złożonej oferty 
S. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone zostanie na stronie www.ckbiala.D ł  

i bip.gckbiala.pI 



OCENA OFERTY 
Zamawiaj ący dokona oceny ważnych ofert na podstawie nast ępujących kryteriów: 

1. Cena-100% 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.10.2019r. o godz. 13.00 w siedzibie 

Zamawiaj ącego, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie 
internetowej www.ckhiala.D1 i bip.gckbiala.pl  

DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udzielaj ą : 

1. Patryk Bania - tel. 889 000 033, email: pbania(2igckbiala.pl, 

INNE 
Do niniejszego zamówienia nie stosuje si ę  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, 

jedynie zastosowanie ma Zarz ądzenie nr 8/2015, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w 
Białej z dnia 01.12.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówie ń  o wartości 
szacunkowej nieprzekraczaj ącej 30.000 euro wyrażonej w złotówkach. 

PATYK KANIA 
Gminne Centrum Kultury w Bia łej 

ul.Prudnicka 35, 48-210 Bia 
NIP 755-18-50-229 

tel77 4387026 


