Białystok, 19 marca 2014 r.
WOF.2300.9.2014.HŁ

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro
(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.
- Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)
1. Prowadzący rozpoznanie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
2. Określenie przedmiotu rozpoznania: wykonanie prac remontowych mających na celu poprawę
warunków bytowania nietoperza nocka łydkowłosego stanowiącego chroniony gatunek na
strychu kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie, ul.
Suwalska 38, województwo podlaskie, poprzez:
1) wykonanie dwóch dodatkowych otworów wlotowych o wymiarach 2,5 cm wysokości i 5 cm
długości, jeden w ścianie frontowej, drugi w bocznym wykuszu, tworzącym krótką nawę
boczną na północnej ścianie kościoła;
2) częściowe pokrycie dachu od spodniej strony warstwą nieheblowanych desek, które będzie
obejmowało około 1/3 powierzchni dachu, poczynając od miejsc wlotu nietoperzy.
Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania zawiera załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego.
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 30 kwietnia 2014 r.
4. Kryterium wyboru: 100% cena.
5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozpoznania cenowego.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Halina Ławniczuk, tel. 85 74 06 981
wew. 38, e-mail: hlawniczuk@rdos.gov.pl.
8. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę należy złożyć w
formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w
formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 2, drogą pocztową/faksem/e-mailem na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554
Białystok, nr faksu (085) 740 69 82, e-mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl.
9. Termin złożenia oferty na wykonanie przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy złożyć do
dnia 27 marca 2014 r. do godz. 14.00.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą postępowania dotyczącą dokonywania
wydatków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku,
określoną w Zarządzeniu Nr 5/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia
02.04.2010 r. wraz z późniejszymi zmianami.
………………………………………..
(podpis zamawiającego)
Zał.:
1) Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania
2) Wzór umowy
3) Formularz oferty cenowej
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i
powiadomi o przyjęciu oferty wybranego wykonawcę

