Poznah, dnia 27.10.2016 roku

OGLOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO

na ,,Roboty budowlane wraz z robotami konserwatorskimi przy przebudowie

i rozbudowie (modernizacji) wraz ze zmianq sposobu u2ytkowania domu zakonnego
na Dom Dziecka Caritas im. 5w. Rodziny oraz plac6wkg opiekuriczo - wychowawczq z

zapleczem socjalno - admin istracyjnym".

L

Organizator przetargu
Caritas Archidiecezji Poznaiskiej
ul. Ostr6w Tumski 2

61-109 Poznah

ll.

Tryb postepowania:
Przetarg zgodnie

z

ar1..7O1

- 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. 2016 poz. 360).

lll.

Opis przedmiotu zamowienia:

1.

Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych wraz
konserwatorskim

i

przy przebudowie

i

rozbudowie (modernizacji) wraz

z

robotami

ze

zmianq

sposobu u2ytkowania domu zakonnego na Dom Dziecka Caritas im. Sw. Rodziny

plac6wkg opiekufrczo

-

wychowawczE z zapleczem socjalno

-

adm inistracyjnym,

znajdujqcego sig w Lesznie przy ul. Paderewskiego 8, tj.:
- Roboty rozbi6rkowe piwnicy, parteru, pietra ipoddasza
- Roboty wykoficzeniowe piwnicy parteru, pigtra i poddasza
- Elewacja
- Stolarka wewnetrzna

- Prace konserwatorskie i restauratorskie
- Dobudowa sali od strony poludniowej
- Dobudowa pomieszczefi od strony zachodniej
- Dobudowa klatki schodowej z szybem windowym iwindq osobowq
- Instalacje elektryczne
- Instalacje sanitarne

i

W zakres przedmiotu zam6wienia wchodzi

r6wniez wykonanie Dokumentacji
Powykonawczej zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym,
postanowieniami Umowy oraz obowiqzujqcymi przepisami prawa, normami
i

zasadami wiedzy technicznej.

3. Szczeg6lowy zakres rob6t budowlanych okre6la dokumentacja projektowa, kt6ra jest

dostgpna

w

siedzibie Organizatora przetargu,

uprzednim ustaleniu

z Panem Szymonem

od

poniedzialku

do piqtku, po

Nowakiem, tel. 664 952 2Og lub Janem

Montowskim, 600 991 007.
4.

Kosztorys Slepy wraz z przedmiarami rob6t sq dokumentami pomocniczymi i mogq
sluzyc jedynie jako material poglqdowy do przygotowania wyceny przez Oferenta.

c, Wsp6lny slownik zam6wieri (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane

tv.

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia

Roboty bqdqce przedmiotem niniejszego zam6wienia bqdq Swiadczone od dnia
podpisania umowy do dnia zakoriczenia prac i wykonania wszelkich czynno6ci
okre6lonych w pkt. lll niniejszego ogloszenia, tj. nie p62niej niz do dnia: 31.12.2017 r.

V.

Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny
O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sie Oferenci, kt6rzy spelniajq warunki
dotyczqce posiadania:

1. Wiedzv i do6wiadczenia:

1) W celu spelnienia warunku Oferent wykaze realizaqq rob6t budowlanych
w okresie ostatnich 5 lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju i wartoSci, daty

i

miejsca wykonania oraz

z

zalqczeniem dowod6w

dotyczqcych najwazniejszych rob6t, okre6lajqcych, czy roboty te zosrary
wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone, Oferent, kt6ry

wykaze

co

z budowq

lub

2

roboty budowlane w zakresie prac zwiqzanych
rozbudowq obiekt6w u2ytecznoSci publicznej (zgodnie

najmniej

z definicjq zawafiE w S 3 pkt 6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

kwietnia 2002

r. w

odpowiadac budynki

i

z

12

sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
ich usytuowanie (Dz. t-). z 2015 poz. 1422 z oo2n.

zm.) lub mieszkalnych o warto6ci kaldej z rob6t min. 1

wraz

z

po5wiadczeniami uznany zostanie

posiadania wiedzy i do6wiadczenia.

za

OOO OO0,OO

zl

brurro

spelniajqcego warunek

2)

Przynajmniej jedna ze wskazanych rob6t powinna obejmowa6 swoim zakresje

prace konserwatorskie. Przez prace konserwaiorskie Organizator przetargu
rozumie dzialania majqce na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji
zabytku, zahamowanie proces6w jego destrukcji oraz dokumentowanie tych
dzialah, zgodnie z ustawq zdnia23lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece
nad zabytkami (Dz. U.22014 poz, 1446 z p62niejszymi zmianami).

3)

Oferent w celu wykazania spelniania warunku jest zobowiqzany zal4czy6 do

o kt6rych mowa w pkt 1 wedlug

oferty wykaz wykonanych rob6t,

wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszego Ogloszenia;

4) Ocena

spelniania warunk6w udzialu

w

postqpowaniu przez Oferent6w

dokonana zostanie metodq spelnia - nie spelnia.
Dvsponowania osobami zdolnvmi do wvkonania zam6wienia:

1)

W celu spelnienia

warunku Oferent wykaze, 2e osoby, kt6re bgdq
uczestniczyly w wykonywaniu zam6wienia posiadajq wymagane prawem
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwje

w s pecja

In

oScia ch:

a.
b.

konstrukcyjno

c.

instalacyjnej

-

budowlanej w obiekcie zabytkowym;

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzqdzefi sanitarnych;

w zakresie sieci, instalacji

i

urzqdzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych;

2) W celu spelnienia w/w warunku
warunk6w udzialu

w

Oferent zlozy o6wiadczenie

postgpowaniu zgodnie

z

o

spelnieniu

Formularzem ofertowym

stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3) Ocena spelniania warunk6w udzialu w

postgpowaniu przez Oferent6w

dokonana zostanie metodq spelnia - nie spelnia.
a

Svtuacii ekonomicznei i finansowei

1)

Warunek zostanie uznany za spelniony, gdy Oferent przedstawi:

a) optaconq polisQ,

aw

przypadku

jej braku innego

dokumentu

potwierdzajqcego, 2e Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej

w zakresie

prowadzonej dzialalnoSci zwiazanei

z przedmiotem zam6wienia,
b) aktualny odpis

iinformacji

o

z

wlasciwego rejestru lub

z

centralnej ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej, jezeli odrqbne przepisy

wymagaJq wpisu

do rejestru lub

ewidencji, wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;

c)za6wiadczenie wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpjeczeri
Spolecznych potwierdzajqce, 2e wykonawca nie zalega z

opiacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne ispoleczne, ruo

ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci ruo
potwierdzenie,

wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wla6ciwego organu;

d)Za6wiadczenie wla6ciwego naczelnika Urzqdu Skarbowego
potwierdzajqce, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w
lub zaSwiadczenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platno6ci ruo
wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wla6ciwego organu;

2) Ocena spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu przez Oferent6w
doKonana zostanie metodE spelnia - nie spelnia,

Vl.

Korzystanie z zasob6w innych podmiot6w:

1.

oferent moze polega6 na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym i osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia innych podmiot6w, niezaleznie od chararreru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w.

2. W przypadku

polegania na zasobach podmiotu trzeciego nalezy dolEczye pisemne

zobowiqzanie innych podmtot6w do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbqonycn

zasob6w na okres kozystania

z

nich przy wykonywaniu zam6wienia (w formie

oryginalu podpisanego przez osobg uprawnionq do reprezentowania innego podmiotu)
sporzqdzone wedlug wzoru stanowiQcego Zalqcznik nr

3.

S.

Wykonawca mo2e polega6 na zasobach podmiotu trzeciego i w tym celu zobowiqzany
jest wykazai Organizatorowi przetargu, iZ dysponowanie zasobami tego podmiotu ma
charakter realny, gwarantujqcy nalezyte wykonanie przedmiotu zam6wienia,

4.

Wykonawca powolujqcy

sie przy

wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w
postQpowaniu na zasoby innych podmiot6w, kt6re bqdq braly udzial w realizacji czgsci

zam6wienia, przedklada tak2e dokumenty okreSlone

w pkt V ust 3 ogloszenia o

przetargu - dotyczqce tych podmiot6w potwierdzaiqce brak podstaw do wykluczenia z
postgpowania o udzielenie zam6wienia.

5.

Powolanie siq na zasoby podmiotu trzeciego skutkuje co do zasady powstanrem

solidarnej odpowiedzialno6ci oferenta

i

podmiotu u2yczalqcego sw6j potencjal za

szkody Ogfaszajqcego przetarg powstale na skutek nieudostqpnienia zasob6w.

6.

Vll.
1'

Podmiot trzeci nie bgdzie ponosil odpowiedzialno6;ci w6wczas, gdy nreudostgpnrenie
zasobow nie bylo przez niego zawinione.

Spos6b przygotowania oferty

cena za wykonanie zam6wienia jest cenq ryczaltowq, musi obejmowad wszystkie
koszty iskladniki zwiqzane z wykonaniem zam6wienia w pelnym zakresie. cena
ofertowa nie moze ulec zmianie po zlo2eniu ofertv.

2,

Na ofertQ skladajq sie nastQpujqce dokumenty i zalqczniki.

1) Formularz ofertowy wypelniony i podpisany przez

Oferenta

-

zal. nr 1

do

Ogloszenia;

2) Wykaz

zrealizowanych rob6t budowlanych wypelniony

i

podpisany przez

Oferenta zal. nr 2 do Ogloszenia o przetargu;

3)

Kosztorys ofertowy - sporzqdzony na podstawie kosztorys6w Slepych
przedmiar6w rob6t dla bran2: budowlanej, elektrycznej i sanitarney
stanowiqcych zal. nr

4

i przedmiary stanowiq element

(kosztorysy Slepe

pomocniczy do wyceny oferty); Oferent przedstawi kosztorys ofertowy wraz
z tabelq eiement6w scalonych:

4)

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. V ppkt 1-3 niniejszego ogloszenia,

5)

W

przypadku korzystania

z

zasob6w podmiotu trzeciego

zal.

ff

s

do nininiszeon Onloszenia.

3.

Oferent mo2e zlo2yt, jednq ofertq, w formie pisemnej, w jqzyku polskim, pismem
czytelnym.

4,

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia

i

wykazy skladane wraz

wymagajE podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania Oferenta

z

w

ofeftq

obrocie

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5.

Oferta powinna

byi

podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Oferenta, na
podstawie zalqczonego do oferty pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Oferta powinna zawierac

wszystkie wymagane dokumenty, zalqczniki

i

inne

dokumenty, o kt6rych mowa w niniejszym ogloszeniu.

7.

Dokumenty winny byc sporzqdzone zgodnie

z zaleceniami oraz

przedstawionymi

przez Organizatora przetargu wzorcami (zalqcznikami), zawierad informacje i dane
okreSlone w tych dokumentach.

L

Wszystkie strony oferty powinny by6 spigte (zszyte) w spos6b trwaly, zapobjegajqcy
mo2liwoSci dekompletacji zawartoSci oferty,

9.

Dokumenty skladane w jqzyku innym niz polski powinny zostac zlo2one wraz z icn
tlumaczeniem na jgzyk polski,

w nieprzejrzystej, zamkniQtej kopercie / opakowaniu w spos6b
gwarantujqcy zachowanie poufno5ci jej tre6ci oraz zabezpieczajqcej jej

10. Ofertg nalezy zloLy6,

nienaruszalno66 do terminu otwarcia ofert. Koperta

/ opakowanie zawieraiqce ofertg
winno by6 zaadresowane do Oglaszajqcego przetarg na adres podany w pkt Vl,,
iopatrzone nazwq, dokladnym adresem Oferenta oraz opisane w nastgpujqcy
spos6b:

,,Przetarg na roboty budowlane wraz z robotami konserwatorskimi przy
przebudowie i rozbudowie (modernizacji) w'az ze zmianq sposobu u2ytkowania

domu zakonnego na Dom Dziecka Garitas iSw. Rodziny oraz plac6wkg
opiekuf czo - wychowawczq z zapleczem socjalno - administracyjnym.
Nie otwiera6 przed dniem 17.11.2016, godz. 15:00,'.

Vlll,

Miejsce itermin zlo2enia oferty

1.

Ofertq naleZy zloLy6, do dnia 17.11.2016 roku do godziny 14:30 w sekretariacie
(l piqtro) Caritas Archidiecezji Poznahskiej, Rynek Wildecki 4a,61-546 poznah lub
przesla6.

2.

otwarcie ofed nastqpi dnia 17.11.2016 roku o godzinie 15:oo w siedzibie caritas
Archidiecezji Pozna6skiej ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 poznah w sali nr 1 10 (Sala
konferencyjna).

lX.

Ocena ofert

1.

Bezpo6rednio przed otwarciem ofert Organizator przetargu przeka2e zebranym

o

wysoko6ci kwoty jakq zamierza przeznaczy|
sfinansowanie zam6wienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastqpi bezpoSrednio
Oferentom informacjq

na
po

odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostanq nastepujqce dane:

1) Nazwa i adres Oferenta;
2) Cena ofertowa brutto.

2. Ocena ofert dokonana bgdzie w dw6ch etapach.
3. W pieruvszym etapie Organizator przetargu sprawdza

czy oferty spelniajq formalne

wymagania wynikajqce z tre6ci ogloszenia o przetargu.

4.

Oferty dostarczone po terminie skladania ofert nie bgdq przyjqte

i

bQdq oferentom

zwracane bez otwierania. Skuteczne zlo2enie oferly oznacza otrzymanie oferly przez
Organizatora przetargu przed terminem skladania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty
przez oferenta przed uplywem terminu skladania ofert jest dopuszczalne.

5.

Organizator przetargu mo2e odrzuci6 ofertq, je2eli:

1) do oferty nie zalqczono wszystkich wymaganych dokument6w

przewidzianych

w ogtoszeniu, z zastrzezeniem ust. 6;

2) zaoferowana cena ptzez danego Oferenta pzewy2sza kwotg,

kt6rq

Organizator pzetargu zamierza przeznaczy| na sfinansowanie zam6wienia;
oferta jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,

3)
4) oferta jest niewazna na podstawie odrgbnych przepis6w;
5) oferta jest niekompletna lub nie zawiera wszystkich wymagany ch
Organizatora przetargu dokument6w lub oSwiadczeri;

przez

6)

oferta bgdzie zawierala razqco niskq ceng

(gdy cena ofefty bQdzie nizsza o 30% wzglgdem kwoty, kt6rq Organizator
pnetargu zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia, oferent jest

zobowiqzany

na

wezwanie Organizatora

pnetargu do

udowodnienia

w wyznaczonym terminie, 2e ofefta nie zawiera raiqco niskiej ceny. Decyzjg
o spelnieniu bqd2 nie przestanki o razqco niskiej cenie podejmuje Organizator
przetarg u)

Organizator przetargu moze wezwad Oferent6w, ki6rzy w okreslonym terminie nie
zlo2yli wymaganych pzez Organizatora przetargu oswiadczeh lub dokument6w,
o kt6rych mowa

pkt

V

niniejszego ogloszenia lub kt6rzy nie zlo2yli wla6ciwych

pelnomocnictw, albo kt6rzy zloLyli wymagane ptzez Organjzatora przetargu
o5wiadczenia idokumenty zawierajqce blgdy lub ktorzy zlo2yli wadliwe

do ich zlo2:enia w wyznaczonym terminie, chyba 2e mimo ich
zlozenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
pelnomocnictwa,

postqpowania lub jego odwolania albo jego zamknigcia bez dokonania wyboru ofefty.
7.

W drugim etapie

Organizator przetargu sposr6d ofert spelniajqcych wymagania

formalne, dokonuje wyboru oferly najkorzystniejszej:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu przyjql
kryteria przypisujqc mu odpowiedniq wagg procentowq

nastgpujqce

:

cena oferty brutto - 85%

gwarancja - 10%

termin platnoSci - 5%
1) Punkty w ramach kryterium ceny oferty brutto

bqdq obliczane

wg

nastQpuJqcego wzoru:
Cena (C)

Cena najnizszej oferty x '100
lloSc punkt6w (C) =

x

85%

Cena badanej oferty

2) Punkty

w

ramach

kryterium

termin platno6ci bgdq pzyznawane

nastQpulEcego wzoru:

Deklarowany termin platno6ci w dniach x 100
llo66 punkt6w (T) =

X 5o/o

Najdluzszy termin platnoSci zlozonych ofert

wg

Minimalny okres terminu platnogci wynosi 21 dni. Wykonawca, kt6ry
wskaze okres kr6tszy zostanie odrzucony.

3)

Punkty w ramach kryterium gwarancja bgdq pzyznawane wg nastgpujqcej
formuly:

Gwarancja (G)

Deklarowany okres gwarancji w miesiqcach x 100
llo56 punkt6w (G) =

x 15

%

Najdluzszy okres gwarancji zlozonych ofert

Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesigcy. Wykonawca, kt6ry wskaze
okres kr6tszy zostanie odrzucony.

8.

W pzypadku nie zlo2enia co najmniej jednej oferty spelniajqcej wymagania przetargu
organizator przetargu uniewaznia przetarg. organizator ma prawo uniewaznienia
przetargu r6wniez w innych sytuacjach bez podawania przyczyny. Informacja o
uniewa2nieniu zostanie przeslana wszystkich Oferentom.

9. Po wyborze oferty

najkorzystniejszej sporzqdzony zostaje protok6t

z

przebiegu

przetargu.

10' Po wyborze oferty najkorzystniejszej organizator przetargu wezwie niezwlocznie
oferenta, klory zlo2yl najkorzystniejszq ofertq do zawarcia umowy

-

wyznaczajAc mu

w tym celu odpowiedni termin, nie dlu2szy ni2 30 dni.
11. Informacja

o wyniku

postepowania zostanie umieszczona na stronie internetowej

a takze ptzekazana do ka2dego

z oferent6w niezwlocznie po zakoriczeniu procedury

wyboru Wykonawcy.
12.

CzynnoSci zwiqzanych z przeprowadzeniem przetargu oraz wyborem
najkorzystnjejszej oferty moze dokona6 komisja przetargowa powolana ptzez
Organizatora przetargu w drodze zarz1dzenia.

13' Z tytulu odrzucenia oferty bqdz uniewaznienia wykonawcom nie przysluguiq 2adne
roszczenia wobec Organizatora pzetargu.
X,

Udzial podwykonawc6w
Dopuszcza sig udzial Podwykonawc6w w realizacji zam6wrenra.

xt.

Warunki zmiany umowy

1,

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastqpi6 za zgodq obu stron, wyrazonq
na pi6mie pod rygorem niewa2no6ci.

2.

Zmiana istotnych postanowieri zawaftej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

1) wysoko3ci

wynagrodzenia

w

przypadku zmiany stawki podatku VAT w

odniesieniu do tej czg6ci zam6wienie kt6rej dotyczy;

2) terminu realizaQi przedmiotu

zam6wienia

w

przypadku, gdy wskutek

okoliczno6ci, kt6rych nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umow,,
konieczne bqdzie przedluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
zmiana harmonogramu rob6t gdy jest ona spowodowana w szczeg6lno6ci

a)

zmianq albo wprowadzenia nowych przepis6w lub norm, jezeli zgodnie

z

nimi konieczne bgdzie dostosowanie tre6ci umowy do aktualnego

stanu prawnego;

b) w przypadku, gdy po zawarciu

umowy Organizator przetargu stwierdzr

lub Oferent zawiadomi go, ze dokumentacja lub teren budowy nie
nadajq sie do prawidlowego wykonania rob6t albo Ze wystEpily inne
okolicznoSci, kt6re mogq przeszkodzi1, prawidlowem u wykonan iu rob6t;

c)

wskutek wystqpienia wyjqtkowych

i

nietypowych w danej porze roku

warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajEcych wykonanie rob6t
zgodnie z zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej i obowiqzujqcych
przepis6w i norm;

d) gdy ze wzglgd6w organizacyjnych Iub

finansowych zaistnialych

u Organizatora przetargu nie bylo mozliwe przystqpienie do wykonania

zam6wienia lub jego czqSci w przewidzianym terminie;

e)

I

wystEpieniem rob6t dodatkowych;

zdarzeniami zewngtrznymi spowodowanymi silami wy2szymi,
a w szczeg6lno6ci dzialaniami sil przyrody (huragany, trzqsienie ziemi,

pow6dz, niskie temperatury, Sniezyce

iin.)

oraz innymi zdarzeniami

(wojny, zamieszki skazenia radioaktywne);

g) innymi zdarzeniami zewnqtrznymi obiektywnie

niemozliwymi

do przewidzenia ido zapobie2enia:
XII,

Termin zwiqzania ofertq
Termin zwlqzania ofertq wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofer|,

organizator przetargu zastrzega sobie prawo

do zwr6cenia sig do

pzy

czym

organizatora

przetargu o zgodQ na przedluzenie tego terminu o okres nie dluzszv niz 60 dni.

Xlll.

Informacja o sposobie porozumiewania sig

1.

Zasady iformy przekazywania oSwiadczeri, wniosk6w i innych:

1) Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator
przetargu i Oferenci pzekazujq pisemnie. pytania muszq by6 skierowane na adres
Organizatora przetargu podany w pkt. Vlll niniejszego Ogloszenia;

2)

Inne dopuszczalne formy porozumiewania sig z Wykonawcami:

a)

Organizator przetargu dopuszcza porozumiewanie sig za pomocq faksu na nr
faksu: 61 835 68 61

b)

Organizator przetargu dopuszcza mo2liwo56 porozumiewania

siq

drogq

elektronicznE na adres poczty elektronicznej: sekretariat@caritaspoznan. pl

2.

Osoby uprawnione do porozumiewania siQ z Oferentami:

Osobq

ze strony Organizatora przetargu

upowa2nionq

do

kontaktowania sig

z Oferentami jest:
Szymon Nowak, tel. 664 952 208
Jan Montowski, tel.600 991 007.

XlV.

Zalqcznikami do niniejszego ogloszenia sq:
Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zalqcznik nr 2

Zalqcznik nr 3 Zalqcznik nr 4

Wykaz zrealizowanych rob6t budowlanych
Wz6r umowy

- Kosztorysy

Slepe z przedmiarami rob6t

Zalqcznik nr 5 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddanja do dyspozycji Wynonawcy
niezbgdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia.

CARITAS Archidiecezji Paznafi skie;
61-120 Poznai', ul. Ostr6w Tumski 2
Biuro:

DYAqKTOR

Rvnek Wildocki 4a. 61-546 Poznafi

11"!ftflflr8\'5;ry

tel. {+48/61) 835"68"50, lax (+4B161) 835-68-61
R€0on 040007229, NIP 782-1 5-52-1 93
hih

Bank ZachodriWCK

5,A. nr

Ks. Waldemat Han(rs

/0 1090 lJ62 0000 00001602 229/

10

