ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia 01.02.2019 r.
PG Piotr Guzik zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania kosztorysu ofertowego na
przebudowę lokalu usługowego w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
przeznaczeniem na żłobek (20 dzieci) w ramach projektu pt.: „Nowy żłobek "Guziczek" w Krośnie i w
Jaśle” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej
w regionie, numer projektu: RPPK.07.04.00-18-0032/18.
Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat ceny rynkowej przedmiotu
zamówienia. Postępowanie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Zamawiający:
PG Piotr Guzik, ul. Lwowska 6, 38-400 Krosno
NIP: 6842370516, REGON: 181141970
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu w Jaśle wymagająca remontu i przystosowania
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, wymaganiami określonymi w przepisach
techniczno-budowlanych oraz p.poż oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do wykonania wymienionych
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Od 13.02.2019 r. do 15.04.2019 r.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto oraz brutto za wykonanie prac
zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.

5.

Forma, miejsce i termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
1) Kosztorys ofertowy należy złożyć pocztą elektroniczna na adres: pgguzik@gmail.com, pocztą
tradycyjną/kurierem/osobiście (decyduje data wpływu) w siedzibie PG Piotr Guzik, ul.
Lwowska 6, 38-400 Krosno.
2) Termin składania ofert: od 01.02.2019 r. do 11.02.2019 r.

01.02.2019 r. .................................................
(data, podpis Zamawiającego)
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