Sąd ReionowyW Legnicy

Legnica, dnia 25.07 .20L8r.

ul. Złotoryiska 19

59-zzo Legnica, woi. dolnośląskie
NIPI 691-1O-6t-713

oGŁosZENtE o ZAMÓWIENIU
na

wykonanie zadań pt.
Prace remontowe w zakresie: malowania pomieszczeń biurowych i archiwum w budynku
Sądu Reionowego w Legnicy przy ul. Złotoryiskiei 19
oraz malowanie sal rozpraw, korytarzy orazwykonanie ścianki działowei wrazzdrzwiami
w budynku Sądu Reionowego w Legnicy przy ul. Kościuszki1-3
Zadanie o wartości poniże| 30.000€
F

1.

/OG.ZLZ-L/ZOLB

złnłłwtA|ĄCY:
sĄD REJoNowY W IEGNICY
ul. Złotoryiska 19

59-220 Legnica
tel.: (76) 75 4+7ZO faks: (76) 75 44 7LO

www.lepnica.sr.sov.nl
e-mail: sekretariat.dyrektora@legnica.sr.gov.pl
2. pRzEonłIoT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu;
a) Budynek przy ul. Złotoryiskiei 19
Malowanie pomieszczeń archiwum, w tym: węzła cieplnego, pomieszczenia nr: 001, 004,
006, 007 (rozdzielnia elektryczna), 013, 0L5,02I, 022.

-

_

Malowanie pomieszczeń biurowych parteru, W tym o nr: 1]-, 1"J'a, L7,1'8,2'j',22,25,27,
28.
_ Malowanie pomieszczeniabiurowego nr 21'2 - II piętro'
b) Budynek przy ul. Kościuszki1-3
_ Malowanie korytarzy fparter, I piętro i II piętro),
- Malowanie sal rozpraw o nr: 3, 5, 6,8, 1,2
Wykonanie ścianki działowej między korytarzem a pokojem 1'01'wrazz drzwiami'
Szczegółowy zakres robot zawierają załączone przedmiary robót.
2) Rodzai i tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe, wartośćzadania - ponizej 30'000euro.
3) opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

aJ
b)

Zakres zamówienia określony został w pkt. 1).

Szczegółowy zakres robot zawierajązałączone do ogłoszenia przedmiary robót.

3. TERMIN REAIIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia _ 26'1'0.20L8r'

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
I) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny:

-liczona wg wzoru:
Cena nainiższa spośród złożonychofert

CENA - 100
C (cena) =

o/o

-----------

Cena oferĘ ocenianei

x 100 Pkt

2)Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów' Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami
matematycznymi, z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku'
5. ttłlE;scE I TERMIN sKŁADANIA oFERT:
ofertę na|eŻy złożyćdo dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 1000 w Sądzie Reionowym w
Legnicy - ul. Złotoryiska L9,59-220 Legnica - pok. nr 301, 303 lub w Biurze Podawczym
Sądu Reionowego w Legnicy (parter budynku).

6.

TNFORMACTE DODATKOWE:

1)
2)

3]

4)

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała
wszystkim wymaganiom określonym W ogłoszeniu.
Wykonawca ma prawo złoŻyćtylko jedną ofertę. ZłoŻenie przez tego samego
wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje jej odrzucenie.
ofertę na|eży złoŻyćna druku stanowiącymzałącznik Nr 1 do ogłoszenia
Zwybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

