
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 „Remont z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń zaplecza 
socjalnego (WC, szatnie) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Tarnowie  

przy ul. Gumniskiej 28 na działce nr 15/6 obręb 255” 
 

Zamawiający: 
Pałac Młodzieży 
ul. Piłsudskiego 24 
33-100 Tarnów 
tel. 14 622 03 85, fax. 14 621 15 41 
e-mail: pm@pm.tarnow.pl 
 

1. Określenie przedmiotu oraz wielości lub zakresu zapytania: 
a) Zakres zapytania obejmuje wykonanie remontu z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych pomieszczeń zaplecza socjalnego (WC, szatnie) w Hali Sportowo-
Widowiskowej w Tarnowie przy ul. Gumniskiej 28 na działce nr 15/6 obręb 255.  
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej opracowanej 
przez: Firmę Przygotowanie i Realizacja Inwestycji INWEST-COM inż. Janusz Kiecka, która 
określa zakres i sposób wykonania robót (w załączeniu). W skład dokumentacji technicznej 
wchodzi: projekt budowalny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiar robót. 

b)  Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 lat (60 miesięcy) rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia (roboty budowlane), licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu 
robót, a na zamontowane urządzenia i wyposażenie min. 3 lata (36 miesięcy) gwarancji.  
W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca udzieli  gwarancji własnej 
uzupełniającej do pełnych 36 miesięcy. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
3. Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

1. 
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 
5. Ofertę należy złożyć w terminie: 8 sierpnia 2016r. do godz. 15.3o w sekretariacie Pałacu 

Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów lub przesłać mailem na adres: 
dyrpm@umt.tarnow.pl 

6. Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający informuje, iż w związku z termomodernizacją Hali Sportowo-Widowiskowej w 

Tarnowie przy ul. Gumniskiej 28 w obiekcie trwają prace remontowe związane z remontem 
oświetlenia, wymianą instalacji co, wymianą części posadzki itp.  

2) każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę, 
3) nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych, 
4) nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
5) w uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać zakończone bez dokonania 

wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę 
jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

                                                           
1 Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.  

W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, 
ubezpieczenia, itp.). 
Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji 
zamówienia. 
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6) oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert, 
7) w toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści ofert, 
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, 
9) złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze 
złożeniem zamówienia przez Pałac Młodzieży w Tarnowie i nie stanowi podstawy do 
roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy, 

10) Pałac Młodzieży w Tarnowie zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny, 

11) osoba uprawniona do kontaktów: Jerzy Kosiba – dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie,  
ul. Piłsudskiego 24, tel. 14 6220385, email: dyrpm@umt.tarnow.pl 

12) Pałac Młodzieży do dnia 23 sierpnia 2016r. poinformuje drogą mailową lub telefonicznie 
wybranego oferenta.  
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