ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 06.11.2014 roku
1. Zamawiający:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl
2. Rodzaj Zamawiającego
Przedsiębiorca – Spółka z o.o.
3. Określenie Celu Zapytania Ofertowego - Celem niniejszego Zamówienia jest

wybranie firmy w konkursie ofert na wykonanie:
Instalacji grzewczej Zakładu C.M.C Sp. zo.o.- Niewiadów 49, 97-225 Ujazd. Hala
111.
4. Wykonanie zamówienia polegać będzie na: wykonaniu instalacji grzewczej CO hali
111.
5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:
Po wykonaniu
materiałów

instalacji grzewczej CO hali 111

i zastosowaniu odpowiednich

budynek ma osiągnąć wskaźniki, oraz efekt ekologiczny określony w

audycie energetycznym wykonanym dla modernizowanego budynku. Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania się z audytem energetycznym budynku.
6. Zakres oferty – Państwa oferta powinna zawierać:
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6.1. Ofertę cenową . Cena w Ofercie powinna być określona w walucie polskiej lub EURO.
Na potrzeby porównania i oceny ofert przyjmuje się kurs NBP obowiązujący z dnia
otwarcia ofert.

6.2.Opis realizacji inwestycji:
Planowana inwestycja ma być wykonana zgodnie z przeprowadzonym audytem. Do
wykonania zamówienia Wykonawca użyje wyłącznie materiałów spełniających kryteria
ochrony cieplnej, umożliwiające uzyskanie efektu

ekologicznego określonego w

przeprowadzonym audycie. Wykonanie instalacji grzewczej CO hali 111 polegać będzie
między innymi na montażu kompletnej instalacji
gorącej wody, pomp,

hydraulicznej, montażu rozdzielacza

montażu 13 szt. nagrzewnic powietrza wraz z wszystkimi

akcesoriami.
6.3. Przedstawienie swojego doświadczenia w branży
6.4.Referencje
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie.
8. Termin wykonania zamówienia – do 31.01.2015r.
9. Tryb udzielenia zamówienia – wybór ofert
Do postępowania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Kryteria wyboru ofert:


cena



okres gwarancji

11.Termin składania ofert – 17.11.2014r. (ostateczny termin wpływu oferty do
Zamawiającego). Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Firmy C.M.C
sp.zo.o. ul Przemysłowa 54, 34 120 Andrychów, lub przesłać pocztą na adres: C.M.C
sp.zo.o. ul Przemysłowa 54, 34 120 Andrychów . Kopertę należy opisać (jakiego zadania
dotyczy oferta).
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12.Termin otwarcia ofert: - 18.11.2014r.
13.Termin ważności oferty – 30 dni od dnia otwarcia ofert
14.Warunki handlowe:
-Warunki płatności: ustalone w Umowie po wyborze najlepszej Oferty
15. Osoby do kontaktów:
W sprawach handlowych i technicznych:
Pan Bogdan Cinal – Dyrektor
Tel. + 48 33 875 14 45
- Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający powiadomi Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego
zamówienia, bez podawania przyczyn.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.

Andrychów, 6.11.2014r.
W imieniu Zamawiającego

Załączniki:
Audyt energetyczny do wglądu C.M.C Andrychów, ul. Przemysłowa 54.
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