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(pieczęćj ednostki Zamaw iającego
dla której realizowane jest zamówienie)

Piotrków Tryb, dnia 30 kwietniaf0I2 r'

IMU.703
r.7.r.2012
Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartoŚci nie przekraczającej równowartości kwoĘ 14.000 euro
na wykonanie I etapurenowacji schodów pomnika poświęconego,,Rozstrzę|anymprzęz
hitlerowców w 1939-1945,,,któryznajdujesię przy ul. Wolborskiej w Piotrkowie Tryb.
(rodzaj zamówienia: des+al"a/usługa
/robota budowlana)

1. Nazwa (firma), adres Zamavtiającegooraz nMwa i adresjednostki wnioskującej.
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb, 91-300 Piotrków Tryb. PasażKarola Rudowskiego 10 ;
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział/Ręfęrat : Biuro Inżyniera Miasta zls przy
ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Tryb.
2. opis przedmiotu zamówienia.
Zakres prac femontowych, który obejmuje niniejsze zamówienie to:
- obłozeniejasnym granitemschodów frontowych, w miarę mozliwościjednolitymi
elementami l bez tzw. zbędnych ł'ączen/,
- zamontowaniepłyt granitowychna górnej powierzchni podestuo szerokościok' 15 cm
i długości
ręmontowanychschodów,
- spojeniewszystkich ęlementów odpowiednimi fugami, odpornymi na szkodliwę
działanieczynników atmosferyczny ch'
a) okres gwarancji:36 miesięcy
b) warunki płatnoŚci: naleznościza wykonany przedmiot zamówienia' będzie ptzekazana
przelewem, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury ( po komisyjnym
odbiorzęrobót),w terminie 21 dniowym od daty doręczeniaprawidłowowystawionej
faktury, na konto wskazane przęz Wykonawcę.
c) inne szczegoł.owewymaganta Zamawtającego: Wykonawca winięn dysponować
stosownąb azą do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: najpóŹniejdo dnia 30 lipca 20If r.
4. Sposób przygotowaniaoferty oraz miejsce i termin składaniaofęr1.
ofertę w formię pisemnej, w zamkniętej oznaczonej kopercie, z dopiskiem:
,,
,,oferta na wykonanie remontu schodów pomnika przy uI' Wolborskiej naleŻyzłoiyc:
a) osobiście
w siedzibie:Biura obsfugiMieszkańcówul. Szkolna28, w PiotrkowieTryb., lub
b) faksemna numer:044732 18 f3,
c) przestaóna adres:UrządMiasta,Biuro InzynieraMiasta,ul' Szkolnaf8, 97 -300 PiotrkówTryb',
d) w wersjielektronicznej
na e-mail: lalczyk@piotrkow.pl zapóŹniejszym dostarczeniem
wersji oryginalnej,w nieprzekraczalnymterminie:do dnia 14 maja2012 r. do godz. 1530.
oferty otrzymane po terminie składaniaofert, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Przygotowanie oferĘ należy poprzedzić oględzinami obiektu objętego remontem oraz
dokładnąanaltzązakresu prac, celem prawidłowego obliczenia ceny wykonania przedmiotu
zamówienia.
oferty otrzymanepo terminie składaniaofert zostanązwrócone Wykonawcombez otwierania'
Do oferty muSZąbyć dołączonenastępującedokumenty:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty;
b. podpisanywzór umowy;
c. inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu
zamówienia; certyfikaty itp. - o ile byływymaganeprzez Zamawiającego)
osobą upowaznioną do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówięnia
iest Jolantaolczvk tel.044 73f 18 22.
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