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Ełk 06.06.2014

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie terenu pod ustawienie hali namiotowej,
wykonanie ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz doprowadzenie instalacji
elektrycznej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z
późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta
Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
Zapytanie ofertowe
I.

II.

III.

Zamawiający
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
NIP 848 186 07 13, REGON: 281466812
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania terenu pod halę namiotową, wykonania
chodników i doprowadzenie energii elektrycznej do hali namiotowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Przygotowanie terenu pod montaż hali namiotowej oraz wykonanie chodnika z kostki
betonowej. Przygotowanie terenu pod halę:
o Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi ok 15 cm.
o Dowiezienie materiału zagęszczającego ok 20 cm.
o Utwardzenie nawierzchni.
o Wykonanie chodników.
o Doprowadzenie energii elektrycznej do hali namiotowej.
 Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadzorowane przez
osobę posiadającą aktualne uprawnienia.
3. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
Termin wykonania zamówienia:
15 dni od dnia podpisania umowy.
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IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty proszę dostarczyć w formie papierowej do siedziby Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczęcią firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, łącznie z danymi adresowymi (telefon, mail),
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
 - cenę netto i brutto za wykonanie całkowitej usługi.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 poczty,
 kuriera,
 dostarczona osobiście na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5,
19-300 Ełk – recepcja do dnia 12.06.2014 r. do godziny 12:00
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 12.06.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godz. 15:00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania oferty.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w wyznaczonym terminie.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
mail-a
Dodatkowych informacji udziela Paweł Harasim pod numerem telefonu +48 87 732 63 06,
+48 606 232 068, i mail-em p.harasim@technopark.elk.pl, przegląd zakresu prac do
wykonania na miejscu i dokumentacja instalacji elektrycznych do wglądu po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.

W załączeniu:
- wizualizacja usytuowania hali namiotowej
- projekt umowy
- formularz cenowy
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