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(pos%powanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty okreś}onej
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.)
(?usługa/

)

Usługa polegająca na bieżącej konserwacji i'naprawach, w tym instalacji i urządzeń
wodociągowych, elektroenergetycznych i Ó.o. w Placówce Terenowej KRUS przy
ul. Młyńskiej 29 w Augustowie oraz w PT KRUS przy ul. Utrata 4C w Suwałkach.
1. NazwaiadresZarnawia3ącego:KasaRolniczegoUbezpieczenźaSpołecznego
Oddział Regionalny w Bia%mstoku, ul. Legionowa 18.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowipków Wykonawcy należeć %dzie wykonywanie usługi polegającej na bieżącej
W tym instalacji i urządzeń wodociągowych,
konserwacji i naprawach, w

elektroenergetycznych i c.o. w Placówce Terenowej KRUS przy ul. Młyńskiej 29
w Augustowie oraz w PT KRUS przy ul. Utraja 4C, w Suwałkach.

1)

warunki płatności - zgodnie z umową

2)

warunki usługi (miejsce)-16-300 Augustów, ul. Młyńska 29 oraz
16-400 Suwałki, ul. Utrata 4C

3. Termin wykonania zarnówienia: od Ol.1l.2017, r. do 31.10.2020 r.
4. Kryteriaocenyofert:cenalOO%.
5. Inne szczegółowe Wymagania Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania obsługi, konserwacji,
remontu, montażu urz4dzeń, instalacji i. sieci elektroenergetycznych oraz urządzeń
cieplnych, poświadczone świadectwem kwalifikacyjnym E do 1 kV i grupy E urz4dzeń
cieplnych.

Wykonawca*, z którym bę.dzie podpisana umowa zlecenia, zobowiązuje się
do przeprowadzenia na własny koszt badań lekarskich i przedstawienia
KRUS OR w Białymstoku najpóźniej w dniu podpisania umowy, aktualnego orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania powierzonych
obowiązków.

*dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

6. Sposóbprzygotowaniaofertyorazmiejsceiterrninskładaniaofert.
Ofertę ze wskazanym wynagrodzeniem miesięcznym wraz z kserokopiami świadectw
kwalifikacyjnych należy umieścić w zamkniętej kopercie i złożyć w sekretariacie na I piętrze
w
siedzibie KRUS OR wBiałymstoku(15-099),ul.Legionowal8 lub wysłać
za pośrednictwem poczty w terrninie do 20 września 2017 r. do godz. 14.00.
W przypadku ofert wysłanych za pośrednictwem poczty - decyduje data i godzina otrzymania
oferty przez Zarnawiającego. Godziny pracy sekretariatu OR KRUS: 7.30 -15.30,
od poniedziałku do piątku.

Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy
(nazwaalbo imięinazwisko*, adres)oraznapis:

,,Oferta na świadczenie usługi w zakresie bieżących napraw konserwacyjnych w PT KRUS
w Augustowie i Suwałkach.

Nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 20 września 2017 roku."
*dotyczy osoby 'fizycmej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany forrnularz oferty.
b) parafowany wzórumowy.

c) kserokopie uprawnień wskazanych w pkt. 5 potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

7. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będ4 poddawane ocenie.
8. Terrnin związania ofertą wynosi: 30 dni od terrninu podanego w punkcie 5.
9. Kary: zgodnie z warunkami umowy.
Za%czniki :

1) Załącznik nr 1- formularz oferty,
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2) Załącznik nr 2 - wzór umowy.
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