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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

Poznań, dnia 12 lutego 2020 roku 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 

remontu elewacji budynku Izby w Poznaniu, przy al. Niepodległości 2. Zamówienie nie jest prowadzone 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz w drodze wewnętrznych procedur WIR.  
Informacje szczegółowe: 

1. Zleceniodawca: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 
Poznań, NIP: 777-00-04-888, REGON: 000448953, 

2. Obiekt remontowany: Budynek – własność Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
usytuowany pomiędzy ulicami: Kościuszki, Niezłomnych i al. Niepodległości w Poznaniu. 

3. Zakres prac remontowych – STWIOR (w załączeniu), zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 
2572/2019 z dnia 10.12.2019 r., w oparciu o projekt budowlany wykonany na zlecenie 
Inwestora i zatwierdzony do realizacji przez Biuro MKZ w Poznaniu pozwoleniem nr 1111/2019 
z dnia 29.10.2019 r. 

4. Wymagania Inwestora w stosunku do wykonawcy poza STWIOR: zgodnie pkt 1  Pozwolenia nr 
1111/2019 wydanego przez MKZ w Poznaniu na prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego 
wpisanego do rejestru zabytków, osoba kierująca pracami budowlano-remontowymi musi 
spełniać wymagania o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

5. Oferta musi zostać przygotowana na podstawie załączonych przedmiarów oraz formularza 
kosztorysowego. 

6. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu. Kontakt telefoniczny 
z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w celu umówienia spotkania: 
512 478 558. 

7. Pytania kierować na adres: administracja@irpoznan.com.pl 
8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia referencji udzielonych po wykonaniu prac 

remontowych o podobnym zakresie. 
9. Termin składania ofert: 28.02.2020, do godz. 15.00 
10. Miejsce składania ofert: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, pok. nr 6. 
11. Kryteria oceny ofert: Oferty zostaną ocenione punktowo wg następujących kryteriów: 

a. Wartość   - 45%, 
b. Gwarancja   - 25%, 
c. Sposób rozliczenia  - 15%, 
d. Doświadczenie (referencje) - 15% 

12. Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia. 

  Prezes Izby 

 
   Jerzy Bartnik 

 Dyrektor Izby 

 
   Tomasz Wika 


