
                                                                      Zapytanie ofertowe
       

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.07.2018r nabór ofert na 
wykonanie robót dekarskich w wyznaczonym obiekcie na terenie Muzeum Etnograficznego

I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul.Ochla-Muzealna 5
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana jednej połaci dachu wraz z wymianą dachu ganku 
na obiekcie  "Chata z Boryszyna" , znajdującej się na terenie Muzeum Etnograficznego ul. 
Ochla-Muzealna 5
W skład robót wchodzi: demontaż starego pokrycia  dachu, przygotowanie dachu do 
położenia nowego pokrycia , położenie nowego pokrycia z gontu drewnianego klinowego 
oraz jego  impregnacja jak również obróbka komina. Cała powierzchnia połaci i ganku 
wynosi  75m2
2. Wymiana uszkodzonych dachówek na pow. około 15m2, likwidacja przecieków  z tym 
związanych, wymiana i położenie brakujących gąsiorów na obiekcie znajdującym  się w Ochli 
-Pałac w Górnej Ochli ul. Św. Jadwigi Śląskiej
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 15.12.2018r
IV. Opis przygotowania oferty
- oferta powinna być podpisana i zawierać dane Oferenta - adres, telefon, e-mail
- dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu robót tego 
typu
- wycenę oferty obejmującą całość zamówienia (netto i brutto)
- kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji  działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
- inne wymagane dokumenty

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : 
sekretariat@muzeumochla.pl, listownie poprzez Pocztę Polską (decyduje data stempla 
pocztowego), kurierem lub dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego 
do dnia 27.07.2018r. do godz. 15.oo. 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.07.2018r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę 
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
- cena ofertowa - waga 80pkt
- doświadczenie (udokumentowane prowadzenie robót wymienionych w zapytaniu) - waga 
20 pkt
- od 5 lat do 10 lat - 10pkt 
- powyżej 10 lat - 20pkt

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta na stronie 
internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania/, oraz skontaktuje 
się z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 798127075, lub 68 320 55 
35
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podawania 
przyczyny


