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ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejszym informuję, ze Dom Dziecka nr 3 w Łodzi ma zamiar zlecić pełnienie funkcji

lnspektora nadzoru inwestorskiego plzy realizacji termomodernizaĄi budynku Domu Dziecka nr 3
w Łodzi w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku pny ut. Sowińskiego 3,
izolacja pneciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacjI', wspótfinansowanego pżez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa lV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie lV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie lY.2.2, Termomodernizacja budynków).

Ogólny opis robót budowlanych dla obiektu podlegający pełnieniu funkcji lnspektora
nadzoru inwestorskiego określony jest w Załączniku nr 1, Zakres prac lnspektora nadzoru
inwestorskiego stanowi Załącznik nr 2.

W ramach przedstawionej ofeńy, proszę o wskazanie kwoty netto i brutto na pełnienie
funkcji lnspektora nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia
31.10.2017 r. - z mozliwością zmiany w pzypadku wydłuzenia terminu zakończenia robót
budowlanych.

Płatność za usługę - 30 dni od dnia otrzymania faktury,

Kryterium oceny ofeń - 100 % cena.

Proszę o przesłanie ofeńy do dnia 29.05.20'17 na adres e-mail: dd3lodz@onet.pl
lub Żożenie osobiście w sekretariacie Domu Dziecka nr 3 (Łódż, ul. Sowińskńgo i).
Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofeńa powinna być: opatzona pieczątką firmową, posiadaó datę spoządzenia, zawierac adres
lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP oraz podpisana czytelnie przezwykonawcę.

Ocena ofeń zostanie dokonana w dniu 30,05.2017, a wyniki iwybór najkorzystniejszej ofeńy
zostanie ogłoszony o godzinie 'l3:00 w siedzibie Domu Dziecka nr 3 oraz na stronie internetowej
pod adresem www. mops.lodz.pl.

Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienió lub wycofaó swoją ofeńę.
W toku badania i oceny ofeń Zamawiający może żądaó od oferentów w}jaśnień doiyczącyc'h
treścizłozonych ofeń.

O wyboze najkozystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi oferentów drogą mailową na
wskazany adres mail, a także za pośrednictwem strony internetowej www.mops.lodz.pl

Za pyta n ie ofe ńowe zamieszczon o na stron ie : \Ą^ń^v. m o ps. lodz. pl
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D. Makieła - 42 616 89 58
e-mail: dd3lodz@onet.pl
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Załączniki
1. Ogólny opis robót budowlanych dla budynku podlegający pełnieniu funkcji lnspektora

nadzoru budowlanego.
2. Zakres prac lnspektora nadzoru budowlanego.

Złożenie niniejszego zapytania ofeńowego nie stanowi ofefty w rozumieniu płzepisów Kodeksu Cywilnego i
otrzymanie w jego konseloltencji oferĘ nie jest równozędne ze złożeniem zamówienia pzez Dom Dziecka nr 3
w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


