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ZAPYTANIE OFERTOWE

W zvti1zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zrnianami) zwracamy

o ceng dostaw/ usfug /rob6t budowlanych

1. Zamawiajqcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Baltycka 65, L0-L75 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www, peptpe! rlatellztyn! l(!.pl

<2Fundusze
Europejskie
Prog.nnr Regionalny

r. Prawo zam6wief

sig z zapytaniem

publicznych

ofertowym

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail : pcpr@powiat-olsztvnski.pl

2. Przedmiot Zam6wienia (kod CPV) : 70210000-6 Ustugi wynajmu lub leasingu

nieruchomo6ci mieszkalnych

3. Opis Przedmiotu Zam6wienia

1) Przedmiotem zam6wienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestnik6w/czek projektu

pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.20L9 r.

w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31.72.2019r.)

2l Zam6wienie obejmuje nastqpujqcy zakres:

a) Umowa najmu dotyczy wynajqcia mieszkania dla 2 petnoletnich uczestnik6w

projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 prowadzonego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.W/w osoby przebywajq lub

opuScity pieczq zastqpczq. Pobyt w mieszkaniu- pod nadzorem opiekuna

mieszkania pozwoli w/w osobom w spos6b bezpieczny -uczyi siq

samodzielnoSci, zdobyi niezbqdne kompetencje i umiejqtnoSci, kt6re pozwolq

rozpoczqi samodzielne funkcjonowanie w dorostym 2yciu i spoteczefstwie.

W okresie pobytu w mieszkaniach bqdq mogli w praktyczny spos6b sprawdzi6

wtasne umiejqtnoSci w zakresie gospodarowania bud2etem, podejmowania

decyzji, jak r6wnie2 trenowa6 bycie odpowiedzialnym za siebie i wlasne

wybory.
b) Umowa najmu dotyczy niezamieszkanego lokalu mieszkalnego.

c) Umowa najmu zawarta bqdzie wylqcznie na okres uwzglqdniony we wniosku

o dofinansowanie tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2OL9r. (z mo2liwoiciq

przedtu2enia do 31.12.2019r.)
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d) Okres najmu mo2e ulec skr6ceniu w przypadku rezygnacji skierowanego do
mieszkania uczestnika/ki projektu a tak2e braku os6b chqtnych do
zamieszkania w wynajetym przez PCPR w Olsztynie mieszkaniu na li5cie
rezerwowej projektu.

e) Umowa najmu zawarta bqdzie na pi5mie pomiqdzy Wynajmujqcym
a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olszynie.

f) tqczna powierzchnia mieszkania musiwynosid min. 30 metr6w kwadratowych.
g) Cena najmu musi obejmowai oplaty za wszystkie media jak: ogrzewanie, prqd,

zimna iciepla woda, gaz itelewizja - je5liwystqpuje.
h) Cena nie mo2e ulec zwiqkszeniu w zwiqzku z wystqpieniem dodatkowych

rozliczef np. optaty za wodq, prqd itp.
i) Czynsz ptacony bqdzie z gory do L0 dnia kalendarzowego ka2dego miesiqca.

Uwzglqdniajqc powy2sze, Zamawiajqcy nie przewiduje placenia kaucji.
W przypadku niepelnych miesiqcy czynsz naliczany bqdzie proporcjonalnie.

j) Mieszkanie oddawane do wynajqcia musi byi w dobrym stanie i nadawai siq
do natychmiastowego oddania go do u2ytkowania najemcy. W dniu oddania do
u2ytkowania musi by6 czyste i uporzqdkowane.

k) Mieszkanie musi posiadai przynajmniej dwa pokoje, w petni funkcjonalnq
odrqbnq kuchniq (wyposa2onq w kuchnie/ptytg grzewczE, meble kuchenne,
lod6wkq a tak2e podstawowe wyposa2enie kuchni m.in. sztuice, talerze, kubki,
garnek patelnia) oraz lazienkg z toaletq i wannq/prysznicem oraz pralkq. Musi
byi wyposa2one co najmniej w t62ka dla dw6ch os6b, dwie szafy/komody, 2

biurka, st6t, m.in. 2 krzesla.

!) W mieszkaniu musi byi sprawne i czynne ogrzewanie (zapewniajqce

odpowiedniq dla mieszkania temperature przez calqdobq), ciepla i zimna woda
oraz prqd.

m) Mieszkanie nie mo2e byi zadlu2one oraz powinno byi ubezpieczone
w podstawowym zakresie.

n) Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia losowe nieujqte w niniejszym zapytaniu jak

np. zniszczenia, nadmierne zu2ycie medi6w bqdq rozpatrywane i rozstrzygane
i ndywid ua ln ie m iqdzy Wyn ajm ujqcym z Za mawiajqcym.

4. Termin realizacji zam6wienia:

- Okres najmu: 01.09.2018 r. -31.08.2019r. (z mo2liwo6ciq przedtu2enia do 31..L2.20L9r.1

5. Kryterium oceny ofert jest:

- cena

6. Spos6b realizacji zam6wienia:

o w ramach umowy narcalizacig uslugi

7. Spos6b i termin zapNatyz

o przelew na konto bankowe z 96ry do 10 dnia kalendarzowego kazdego miesi4ca
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8. Wymagane dokumenty:

. lvypelniony formularu oferty;

. przed podpisaniem umowy Wynajmujqcy okuhe Zamawiaj1cemu dokument
poSwiadczaj4cy jego prawo do dysponowania lokalem

9. Spos6b prrygotowania oferty :

Ofertg sporzEdzil nale?y naza\Eczonym druku ,,OFERTA" .

Ofertg sporzqdzil nale|y w jgzyku polskim, w formie pisemnej, komputerze, nieScieralnym

atramentem lub dlugopisem. Oferta winna by6 podpisana przez osobg upowa2nion4 tj.

wlaSciciela mieszkania.

10. miejsce itermin zloienia oferty cenowej:

L. Ofertq cenowA - na druku zalqczonym do niniejszego zapytania - nale2y sktadai w siedzibie

Zamawiajqcego, ul. Battycka 65, 70-175 Olsztyn lub na adres e-mail: pcpr@powiat-

olsztynski.pl do dnia 07.08.20L8 r. do godz. 15.00
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