
W roclaw , dnia 14 m arca 2019 r.

Dolnośląski Urząd W ojewódzki we Wrocławiu 
(50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1)

ogłasza konkurs ofert cenowych na wykonanie zadania pn.

„Wydzielenie pomieszczenia socjalnego w Wydziale Organizacji i Rozwoju dla potrzeb 
Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu”.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zaprasza osoby fizyczne i prawne, 
posiadające doświadczenie w zakresie wykonywania usług remontowych do składania 
pisemnych ofert na wykonanie zadania pn. „Wydzielenie pomieszczenia socjalnego w 
Wydziale Organizacji i Rozwoju dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
W rocławiu”.

Zadanie powinno zostać wykonane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z 
projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przed złożeniem oferty na realizację przedmiotowego zadania zalecana jest wizja 
lokalna.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 17 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać poprzez wypełnienie oraz podpisanie załącznika nr- 6 do 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, który stanowi załącznik do 
niniejszego ogłoszenia, pocztą elektroniczną na adres k.nizner@ duw.pl.

Przy wycenie realizacji przedmiotowego zadania należy uwzględnić wszelkie koszty 
Wykonawcy, które wiążą się z jego wykonaniem.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 10.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.

Oferty niepodpisane lub złożone na niewłaściwym druku zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, przed jego 

rozpoczęciem, bez podania przyczyny.
Jedynym kryterium wyboru w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w toku badania i oceny 
ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. będzie zawierać 
najniższą cenę za realizację przedmiotowego zadania.
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