
Warszawa, dnia 23.11.2016 r. 

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna 

Aleja Przyjaciół 1 

00-565 Warszawa 
 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

I. Zamawiający: 

Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przebudowie biura przy  

al. Przyjaciół 1/2 w Warszawie obejmującej połączenie dwóch lokali zgodnie  

z zakresem robót wskazanych w przedmiarze robót obejmujących w szczególności: 

1) Prace rozbiórkowe  

2) Prace remontowe; 

3) Stolarkę i ślusarkę; 

4) Instalacje elektryczne i teletechniczne; 

5) Instalacje sanitarne; 

6) Armaturę i wyposażenie; 

7) Klimatyzację. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 marca 2017 roku. Propozycja 

wcześniejszego terminu zakończenie robót będzie dodatkowym atutem przy wyborze 

Oferenta.  

IV. Zamawiający wymaga w szczególności by Oferent: 

a) posiadał uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia; 

b) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym 

niezbędnym do wykonania zamówienia; 



c) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu robót będących 

przedmiotem zamówienia; 

d) prowadził działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.  

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej opatrzonej pieczęcią, 

podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz zawierać: 

a. oferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowym 

rozbiciem na poszczególne pozycje zawarte w załączonym formularzu 

kosztorysu ofertowego (należy wypełnić) odpowiadające przedmiarowi robót; 

b. termin, w którym oferta będzie wiążąca, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie 

może być krótszy niż 60 dni;  

c. dokument lub dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać 

uprawnienie do podpisania oferty, złożone w formie skanu lub kopii 

poświadczonej przez Oferenta za zgodność oryginałem, ewentualne uwagi 

Oferenta; 

d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej; 

e. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności firmy Oferenta związanej z przedmiotem zamówienia; 

f. załączone do oferty referencje lub przykłady realizacji projektów o podobnej 

skali złożoności będą dodatkowym atutem; 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres 

Krajowej Izby Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, Aleja Przyjaciół 1, 00-565 

Warszawa do dnia 14 grudnia 2016 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) 

wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ze 

wszystkimi lub niektórymi oferentami, którzy złożyli w terminie kompletne oferty. 

VII. Dodatkowe informacje. 



 Przeznaczone do przebudowy pomieszczenia biura są dostępne do oględzin,  

w godzinach urzędowania biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

 Dodatkowych informacji udziela dyrektor Biura KIL-W Marek Mastalerek, 

numer tel. 604421163 w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej vetpol@vetpol.org.pl 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienie bez podania 

przyczyny, zmiany terminu złożenia ofert oraz zmiany terminu wyboru 

wykonawcy. 

IX. Załącznikami do niniejszego zaproszenia do składania ofert są: 

 formularz kosztorysu ofertowego 

 dokumentacja projektowa pdf 

 dokumentacja projektowa dwg 

 wizualizacje wnętrz oraz 

 opis – projekt budowlany – architektura 

dostępne na folderze dropbox pod linkiem: 

link do dropboxa 

W kosztorysie uwzględnione są produkty konkretnych marek. Dopuszczalne jest użycie 

zamienników, ale o tych samych lub nie gorszych parametrach technicznych, 

estetycznych i jakościowych. 

https://www.dropbox.com/sh/yl1k24x3fv0vz17/AACegU8kkZKxrjoNF1wfnm7_a?dl=0

