Kraków, dnia 05.11.2020 r.

Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia
Na Zadanie:
Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego oraz wewnętrznego baru
regionalnego w związku z adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID
położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek
Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 6.Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości
uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu:
Ośrodek Balneoterapeutyczny „Beskid” w Piwnicznej Zdroju: rozwój infrastruktury
fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach leczniczych.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Część projektowa.
3. Projekt umowy.
4. Kody CPV.

Oznaczenie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Grzegorz Pacut, NIP: 6760028869,
siedziba: 31-066 Kraków ul. Skawińska 13/4, e-mail: jan.pacut@gmail.com,
adres do korespondencji – biuro: 31-571 Kraków ul. Stanisława Lema 32/G-2
Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej
wartości zamówienia, a nie udzielenie zamówienia. W związku z powyższym,
potencjalnemu wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zawarcia umowy w
wyniku przedstawienia najniższej wartości.
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Opis przedmiotu wyceny
Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie:
1) wyposażenie części balneoterapeutycznej ośrodka DW Beskid w meble i zabudowy
meblowe/drewniane;
2) wykonanie regionalnego baru wewnętrznego z wyposażaniem;
Wykonawca zapewnia 100% materiału do wykonania wszystkich ww. prac.
Zadanie w całości winno zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 08 marca 2021 roku.
Miejsce i termin składania wyceny

1. Wycenę określoną w Załączniku nr 1, należy składać w:
biurze Zamawiającego w Krakowie przy ul. Lema 32/G2 (parter lokal frontowy)
w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze; lub przesłać pocztą (na podany powyżej adres
biura); lub przesłać na e-mail: jan.pacut@gmail.com
2. Termin składania ofert szacunkowych upływa dnia:
16 listopada 2020r., do godz. 12.00.
Wycenę określoną w załączniku nr 1 poniżej (Wniosek o szacowanie wartości zamówienia)
należy złożyć:
a) W wersji papierowej, wypełnionej i podpisanej na druku: szacunkowa wycena wartości
zamówienia - załącznik nr 1, załączony do w/w wniosku, w zaklejonej i zaadresowanej
kopercie wraz z opisem na kopercie umożliwiającym łatwe odczytanie, iż koperta
wewnątrz zawiera dokumenty związane z niniejszym szacowaniem (z uwagi na fakt, iż
dokumenty nadesłane pocztą mogą podlegać czasowej „kwarantannie” w związku z
chorobą COVID-19); przykładowy opis koperty:
"Szacowanie wartości zamówienia w ramach:
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości
uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
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Tytuł projektu: Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w Piwnicznej-Zdroju:
rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych surowcach
leczniczych. Dotyczy zadania: Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego
oraz wewnętrznego baru regionalnego w związku z adaptacją części pomieszczeń
istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350)
przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny.”
b) W wersji elektronicznej, na adres e-mail, poprzez dołączenie do wiadomości
załącznika stanowiącego wypełniony i podpisany druku: szacunkowa wycena
wartości zamówienia - załącznik nr 1, załączony do w/w wniosku; w tytule
wiadomości zamieszczając czytelny opis, że wiadomość zawiera dokumenty związane
z niniejszym szacowaniem; przykładowy opis tytułu wiadomości:
"Szacowanie wartości zamówienia dot. Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID w
Piwnicznej-Zdroju; dot. Zakupu, wykonania i montażu wyposażenia meblowego
oraz wewnętrznego baru regionalnego.”

Strona 3 z 4

Załącznik Nr 1

pieczątka firmy wykonującej szacowanie

Szacunkowa wycena wartości zamówienia
na Zadanie:
Zakup, wykonanie i montaż wyposażenia meblowego oraz wewnętrznego baru regionalnego
w związku z adaptacją części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w
miejscowości Piwniczna-Zdrój (33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek PrzyrodoleczniczoBalneoterapeutyczny.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3 Rozwój
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości
uzdrowiskowych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na wniosek szacunkowa wartość zamówienia na Zakup, wykonanie i montaż
wyposażenia meblowego oraz wewnętrznego baru regionalnego w związku z adaptacją
części pomieszczeń istniejącego D.W. BESKID położonego w miejscowości Piwniczna-Zdrój
(33-350) przy ul. Zagrody nr 8 na Ośrodek Przyrodoleczniczo-Balneoterapeutyczny, wynosi:

Netto : ............................................... PLN,

Podatek VAT : .…… % tj. w kwocie ………………………….….… PLN

Brutto : ………………………………………………… PLN
lp

Imię i Nazwisko

Data

Podpis
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