POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Staszica 4, tel. 22 490-99-08
Pruszków, dnia 08.11.2021 r.
PINB.GK.30.2021.RB
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie, ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków zaprasza
do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
najem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę (pokoje biurowe, węzeł sanitarny,
pomieszczenie socjalne z możliwością przygotowywania posiłków i kancelarię przeznaczoną do obsługi
interesantów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na terenie miasta Pruszkowa.
Informacje ogólne:
1.
Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie
ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
2.
Kontakt w sprawie:
e-mail: finanse@pinbpruszkow.pl; kancelaria@pinbpruszkow.pl
3.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest najem pomieszczeń biurowych, socjalnych i pomocniczych:
Pomieszczenia biurowe wyposażone w sieć elektryczną, logiczną, instalacją teleinformatyczną,
ogrzewane w tym:
2 pokoje 2 - osobowe
1 pokój 3 - osobowy
1 pokój 1 - osobowy
Kancelaria z możliwością przyjmowania interesantów
Łączna powierzchnia biurowa ok. 130 m2
Magazynek podręczny z możliwością zainstalowania serwera o powierzchni ok. 20 -50 m2;
Sanitariat 1 szt. ok. 10m2 wyposażony w kabinę ustępową z muszlą klozetową, przedsionek ze
zlewozmywakiem z ciepłą i zimną wodą, ogrzewaniem, dystrybutorem na ręczniki papierowe;
Pomieszczenie socjalne o powierzchni ok. 10m2 z minimalnym wyposażeniem:
szafki kuchenne, zlewozmywak z ociekaczem, miejscem na stolik z 2 krzesełkami, kuchenkę
mikrofalową i lodówkę
Brak ograniczeń dostępu dla osób z niepełnosprawnościami;
Miejsca parkingowe dla pracowników urzędu w ilości 9szt.
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert z propozycją miesięcznej stawki czynszu za 1 m2
powierzchni wraz z wyszczególnieniem kosztów eksploatacyjnych.
Jedynym kryterium wyboru jest cena.
Zastrzega się prawo do negocjacji warunków zawartych w ofertach oraz do nie wybrania żadnej z
wpływających ofert.

4.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych i osobowych z zamawiającym oraz ze stronami postępowania administracyjnego”, należy
złożyć:
W siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie przy ul. Stanisława
Staszica 4 w Pruszkowie (kancelaria PINB) bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP lub na adres
e-mail: finanse@pinbpruszkow.pl
Termin składania ofert z propozycją miesięcznej stawki czynszu upływa z dniem 30 listopada 2021 r.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie
Renata Bućko
[podpisano elektronicznie]

