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ZAPYTANIE OFERTOWE  
Na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,       

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie projektu zamiennego (bez projektu instalacji wewnętrznych) dla inwestycji polegającej na zmianie 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obiektu pofabrycznego na inwestycję celu publicznego – publiczną 

instytucję pomocy społecznej, która prowadzić będzie zadania o zasięgu powiatowym z zakresu pomocy 

społecznej wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową obiektu w Środzie Wlkp. przy ul. Małej Klasztornej wraz 

z kosztorysem i wymaganym przepisami odstępstwem od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowych. 

2.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.11.2017 r 

    MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Środa Wielkopolska 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na 

formularzu ofertowym, 

 b) posiadają wiedzę i doświadczenie – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie 

umieszczone na formularzu ofertowym 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za 

spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu ofertowym 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie 

warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu ofertowym         

4.Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę, na którą składa się formularz ofertowy należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Szkolna 2, 63 – 000 Środa Wlkp.  

lub pocztą elektroniczną pcprsrodawlkp@pro.onet.pl 

do dnia 28.08.2017 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do tut. PCPR).                                                            
 
 
 
ZAŁĄCZNIK:  

1. Formularz ofertowy 

  


