
 

 

Ruda Śląska, 29.05.2020r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska, zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dwóch sal na spotkania dla seniorów 

wykorzystywanych w ramach projektu ”SOS dla seniorów w Rudzie Śląskiej”, dofinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 w oparciu o procedurę rozeznania rynku. 

 

Zamawiający:  

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza 

ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska 

NIP: 641-21-85-130. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania jest: 

Emilia Mejder, tel. 510209027, email: emilia.mejder@nereusz.pl 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal na spotkania seniorów w pomieszczeniach 

Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej - Halembie, w których prowadzony jest Klub Seniora. 

 

Część 1: Wymiana ościeżnic/montaż drzwi – 3 szt. oraz  drzwi przesuwnych. 

Część 2: Montaż dwóch jednostek klimatyzacji ściennej w pomieszczeniu o pow. 66 m2 / jedna jednostka wraz  

z układem typu multi split.  

Część 3: Elektryka (wymian oświetlenia, włączników, gniazdek). 

Część 4: Zabudowa 4 szt. kaloryferów.  

Część 5: Naprawa ubytków, gruntowanie, malowanie, materiały do malowania ścian i sufitów w salach  

o powierzchni 185,8mb i 77 mb. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym zgodnie z ustawą - Prawo budowlane.  

Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego 

w przedmiotowym zapytaniu, ale zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, 

elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.  

 

Termin związania ofertą: 90 dni 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:  

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zaproszenia.  

2. Posiadają co najmniej uprawnienia budowlane (kopia np.: potwierdzenia posiadania uprawnień). 

3. Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

 



 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od wykonania zamówienia przez 

Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez oferenta oraz zastrzega sobie prawo 

odrzucenia oferty w całości w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Prosimy o złożenie oferty cenowej wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia w terminie do dnia 05 czerwca 2020 roku, w siedzibie biura Stowarzyszenia przy ul. Solidarności 21, 

drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany adres, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

emilia.mejder@nereusz.pl.  

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Sposób powiadomienia o wyborze oraz zastrzeżenia Zamawiającego 

1. O wynikach przeprowadzonego rozeznania Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wskazanego w 

ofercie adresu e-mail. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Oferentami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz  

prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku 

złożenia przez potencjalnych Wykonawców robót ofert przekraczających wysokości dostępnych środków  

zaplanowanych na realizację niniejszego działania. 

4. Płatność nastąpi po wykonaniu robót będących podstawą do wystawienia przez Oferenta rachunku lub 

faktury VAT.  

 

 

 

Emilia Mejder 

         Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 
        Świętego Filipa Nereusza 

 

 

Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 

 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


