Warszawa, dnia 17 października 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
BOU-II.2510.5.2018.MR
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-61
fax. 22 695-60-62
II. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych
o numerach od 290 do 292 użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie Delegaturę – Placówkę Zamiejscową w Radomiu w budynku usytuowanym
w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.
Prace remontowe polegać będą w szczególności na:
1) cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 4 pomieszczeniach biurowych o łącznej
powierzchni 121 m2,
2) ułożenie nowych listew przypodłogowych o łącznej długości 107 m,
3) uzupełnienie ewentualnych ubytków i szczelin między klepkami,
4) zamaskowanie otworu drzwiowego do sąsiedniego pomieszczenia płytą gips-karton,
5) wykonania przecierki ścian z ewentualnym podszpachlowaniem ,
6) dwuwarstwowego wymalowania ścian i sufitów farbą Dulux Easy Care kolor czar
alabastru o łącznej powierzchni 470 m2,
7) malowanie drzwi (3 szt.) i grzejników (5 szt.) farbą olejną,
8) dostawa i instalowanie obrotowego uchwytu sufitowego typ „Vogels EPC 6545”
do prezentacji multimedialnych,
9) doprowadzenie podtynkowego zasilania i sygnału AV do uchwytu,
10) dostawa i instalacja na ścianach dwóch ekranów elektrycznych do prezentacji
multimedialnych typ „Maclean MC-592”
11) zamawiający przewiduje konieczność wystawienia mebli na korytarz,
12) uprzątnięcia terenu po wykonanych pracach remontowych.
III. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego w terminie do 26 października 2018 r. do godz. 15:00, drogą mailową na
adres: bou@mazowieckie.pl. lub osobiście do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego
53, pok. 293.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

__________________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu
Biuro Obsługi Urzędu
pok. 294, I piętro, tel. 48 362 09 21; fax. 48 362 02 23
sprawę prowadzi : Mirosław Rafalski

IV. Ocena złożonych ofert
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych
(Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach).
V. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana drogą elektroniczną do wszystkich
oferentów.
VI. Terminy realizacji przedmiotu zapytania
Termin wykonania prac: do 30 listopada 2018 r.
VII. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dot.
przedmiotu zamówienia oraz umówienie terminu wizji lokalnej:
1) Pani Monika Wziątek-Kaim tel. 48 362 03 90, e-mail: mwziatek-kaim@mazowieckie.pl,
2) Pan Mirosław Rafalski tel. 48 362 09 21, e-mail: mrafalski@mazowieckie.pl,
VIII. Inne informacje
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania
przyczyny,
3) negocjacji ostatecznej ceny z wszystkimi Oferentami, który złożyli oferty.
IX. Załączniki
Formularz ofertowy
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