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Konin, dnia 24.11.2017 r. 
GK.7240.1.7.2017 

 

 

 

PUBLICZNY KONKURS OFERT 

 

 

 

I. Zamawiający: 
Miasto Konin 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

NIP 665-289-98-34, Regon 311019036 

 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
,,Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, modernizacja istniejących 

boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a” 

 
Kod CPV 45223600-2    Roboty budowlane w zakresie psiarni 
 

 
III. Wymagania dotyczące budowy wiat, budowy kojców z płyt betonowych oraz 

modernizacji istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie 
przy ul. Gajowej 7 a: 

1. Zakres prac zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz przedmiarem 
robót. 

2. Miejsce wykonania prac zgodnie z mapkami geodezyjnymi załączonymi do 
projektu budowlanego.  

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 

28.12.2017 r. 

 
V.  Warunki wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac o 
podobnym zakresie. Powyższe należy przedstawić na wykazie zawierającym: 
przedmiot zamówienia, datę wykonania, miejsce wykonania oraz nazwę 
zleceniodawcy. Do w/w wykazu dołączyć należy referencje lub protokół 
odbioru albo inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi. 
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2. Wykonawca oświadcza również , że dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia. 
 

VI. Kryteria oceny oferty: 
 

      Cena oferty –100% 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 
     Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”        

(Załącznik Nr 1). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
 

VIII.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  

Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,62-500 Konin, nie później niż do 

dnia 30.11.2017 r. do godz.13:00  

2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (opakowaniu). 

3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
Urząd Miejski w Koninie 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 
,, Oferta na budowę wiat, budowę kojców z płyt betonowych, modernizację 

istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy                   

ul. Gajowej 7 a”. 

 

IX.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2017 r. o godz. 13:30 w pokoju nr 
206 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2.  
Otwarcie ofert jest jawne. 

 
X.   Inne postanowienia: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru prac i płatna w 
ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej Zamawiającemu. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert 
w przypadku gdy: 
a) nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, 

że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 
interesie publicznym lub jest niecelowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości 
zawarcia ważnej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o publicznym 
konkursie ofert bez podawania przyczyny. 
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4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, w 
szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji 
zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy 
przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne 
okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji 
dotyczących  warunków realizacji zamówienia. 

 
 
 
 
 

                                                     Kierownik 

                                                        Wydziału Gospodarki Komunalnej 

                                                      /-/ Sławomir Matysiak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Karolina Żabińska 
Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2 
62-500 Konin 
Tel. 63 240-13-74 
e-mail: karolina.zabinska@konin.um.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 
NAZWA WYKONAWCY 
………………..………………….……..….. 
…………………………………….…..…… 
Tel………………………………………….. 
Fax……………….…………………..…….. 
e-mail…………….………………..……….. 
 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2017 r. (znak pisma GK.7240.1.7.2017) na: 

,,Budowę wiat, budowę kojców z płyt betonowych, modernizację istniejących boksów w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a” 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto) 
 
+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 
 
= ........................................................................................................ zł (brutto) 

 
słownie :  ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

w tym:  

1. Budowa wiat: …………………………zł (netto) + ……………. zł podatek VAT  = 

……………………….. zł (brutto) 

2. Budowa kojców z płyt betonowych: …………………………. zł (netto) + 

…………………. zł podatek VAT = ……………………. zł (brutto) 

3. Modernizacja istniejących boksów: …………………………….… zł (netto) + 

………………….. zł podatek VAT =…………………….. zł (brutto) 

 

 

(..........................................)                              (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                         Podpis i pieczęć 
                                                                                    pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy 


