OGŁOSZENIE Z DNIA 11.03.2022r. O KONKURSIE OFERT
NA NAPRAWĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PO POŻARZE
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 54/56,
00-363 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000294679,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 525-000-72-01; Regon: 000134597.
ogłasza konkurs ofert na naprawę budynku magazynowego po pożarze,
położonego przy ul. Przecławskiej 1 w Warszawie [03-879].
Przedmiotem konkursu jest naprawa jednokondygnacyjnego budynku nr ewid. 8, o powierzchni
użytkowej 337,26 m2, posiadającego konstrukcję blaszaną, pełniącego funkcję magazynową
z wejściem przez dwie pary drzwi z poziomu gruntu, wyposażonego w następujące instalacje:
elektryczną, odgromową i wentylacyjną.
Do konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej
proponowaną kwotę naprawy budynku zgodnie z obmiarem robót budowlanych
i kosztorysem ślepym, który stanowi załącznik nr 1 do konkursu, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na naprawę budynku magazynowego po pożarze – nie otwierać
przed 24 marca 2022r. godzina 12:15”, w siedzibie Biura Zarządu Spółki:
ul. Daniłowiczowska 18b, 00-093 Warszawa (IV piętro, sekretariat), od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego, kuriera, przy czym termin wskazany w punkcie 5 uznaje się za zachowany
wyłącznie w przypadku wpłynięcia przesyłki na podany adres do godziny 12:00 dnia 24
marca 2022r.
2. Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi Konkursu ofert – oświadczenie Oferenta,
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym
zadaniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego Konkursu ofert – oświadczenie Oferenta,
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia – oświadczenie Oferenta,
d) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100) – kopia polisy,
e) nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości – oświadczenie Oferenta.
3. Termin wykonania naprawy budynku magazynowego: 30 dni od daty podpisania

Umowy.
4. Oferta musi posiadać datę sporządzenia, zawierać dane rejestrowe i adres Oferenta,
kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail oraz musi być podpisana przez osobę
reprezentującą Oferenta.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 1200
6. Oferty złożone po terminie lub niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane.
7. W celu zapoznania się ze stanem technicznym budynku należy zgłaszać się do Pana
Artur Szajnera – Z-cy Dyrektora Pionu Administracji i Gospodarki Nieruchomościami.,

8.
9.
10.
11.
12.

13.

ul. Daniłowiczowska 18b, 00-093 Warszawa, w dni robocze w godz. 9-13 (preferowane
wcześniejsze umówienie wizyty tel.: 22 826 38 55 lub 882 437 714).
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do
unieważnienia konkursu na każdym etapie, bez podania przyczyny.
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo negocjacji
cenowej.
Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie
Komisja konkursowa.
Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena wykonania przedmiotu
konkursu.
Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję konkursową,
które odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:15, w siedzibie Biura
Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o., ulica Daniłowiczowska
18b, 00-093 Warszawa ( V piętro, sala konferencyjna).
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ofert umieszczona będzie na stronie internetowej
Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. pod adresem www.wph.com.pl
w zakładce ogłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Załączniki:
1. Obmiar robót budowlanych.
2. Plan, rysunki elewacji oraz przekrój budynku magazynowego nr 8.

