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Myślenie, 14.11.2017 r. 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice  

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót 

budowlanych:  

„Modernizację infrastruktury MOKiS w ramach poprawy funkcjonalności oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i artystycznej”. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr  1 i nr 2 do niniejszego 

zapytania (zakres robót) i stanowi jego integralną część.  

3. Termin realizacji: do 31. grudnia 2017 r.  

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium  

a. Cena: 100 proc  

Cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 

Cena zawiera w sobie koszt wszelkich materiałów na wykonanie umówionych robót 

budowlanych. 

5. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły  

Liczba punktów = ---------------------------------- x 100%
cena oferty najtańszej 

cena oferty badanej  

6. Sposób przygotowania oferty:  

 

 

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z opisem:  

 

 

 

mailto:piotr.szewczyk@myslenice.pl


                                  

                                   Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 
                       Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice 

                                 
 

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 
32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11 

mokis@myslenice.pl, www.mokis.myslenice.pl 
 

 

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice  

oferta cenowa na zadanie: Modernizację infrastruktury MOKiS w ramach poprawy 

funkcjonalności oferty edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej. 

 

 

b. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyframi  i słownie.  

c. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całe zamówienie.  

d. Oferta musi być podpisana prze osobę/osoby do tego upoważnione.  

e. Oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. 7  

 

7. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:  

a. Formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru formularza.  

b. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (lub innego 

dokumentu poświadczającego wpis do właściwego rejestru przedsiębiorców w przypadku 

wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dot. wykonawcy.  

 

8. Sposób obliczania ceny w składanej ofercie:  

a. Wartość dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.  

b. Obowiązujący podatek od towarów i usług.  

c. Wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia.  

 

9. Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązująca przez okres 

trwania umowy nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie 

odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, będzie zawierać wszystkie wymagane 

dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonym kryterium.  

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej  

a.   Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 21.11.2017 w siedzibie zamawiającego,  

tj. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.  

b.   W przypadku nadania przesyłki pocztą liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy 

zamawiającego adekwatna do terminu określonego w pkt. 10 lit. a.  

c.   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 10 lit. a nie będzie 

rozpatrywana.  

d.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu jej 

składania. W przypadku wycofania ofertę traktuje się jak niezłożoną.  

 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: Piotr 

Szewczyk, piotr.szewczyk@myslenice.pl, 12 272-15-11.  
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12. Informacja dotycząca umowy:  

a. Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany wykonawca podpisze umowę z Myślenickim 

Ośrodkiem Kultury i Sportu.  

b. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.  
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