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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

z dnia 17 czerwca 2020 r.

dotyczy: remontu pomieszczeń magazynowych w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Instytut Śląski 
ul. Piastowska 17 
45-082 Opole 
N IP :7543234042

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Krzysztof Krawczyk 
sekretariat@instytutslaski .com;
+ 48 77 4536032; +48 534287885

Zapytanie ofertowe:

W związku z zamiarem przeprowadzenia remontu wybranych pomieszczeń magazynowych w 
piwnicach budynku Instytutu Śląskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 17 zapraszamy Państwa do 
złożenia oferty cenowej przedstawiającej zakup materiałów i wykonanie poniższych robót.

Zakres i charakter robót:

1. Usunięcie starej nawierzchni podłóg, wykonanie wylewki, położenie płytek ceramicznych 
lub wykładziny przemysłowej - 400 m2
2. Położenie gładzi gipsowej i pomalowanie na biało -  1400 m2

Termin realizacji zamówienia: 

do 14 sierpnia 2020 r.

/
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Dodatkowe informacje:

Wszystkich zainteresowanych naszym zapytaniem zapraszamy na wizję lokalną 
pomieszczeń w dni robocze od 18 do 25 czerwca 2020 r.

Warunki dodatkowe:

1. Warunki płatności - 14 dni od otrzymania faktury VAT.
2. Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia 

Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje 

konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawcy, którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, 
zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia w przypadku, 

gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
6. Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w ciągu 

2 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Kryteria oceny:
ocena = 75% cena, 20% termin wykonania, 5% doświadczenie w podobnych inwestycjach.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@instvtutslaski.com bądź pocztą 
tradycyjną na adres: Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie 
Instytutu Śląskiego (p. 303) w godz. 900-140° do 26 czerwca 2020 r.
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