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dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ o wartości nieprzekraczające1
kwoty wskazanej w art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U,2019 poz.1843 zpoźn. zm).

ZaWad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zarach zaprasza do
złożenia oferĘ cenowej na remont dachu, kominów i instalacji odgromowej na

budynku ptzy u!. fana Pawła II 3 w Żarach. Obiekt objęty zadaniem jest

budynkiem usługowym, usytuowanym na działce nt 324, obręb 0002 w
Zarach.

L. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres robót określa załączony do niniejsze1o zaproszenia
przedmiar robót, dostępny również na stronie intemetowej
www.zgmzaĘl.pl, w zakładce zamówienia publiczne.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, nie będzie stanowił podstawy
rozliczenia, nie zwalrria wykonawcy z samodzielrrego określenia zakresu
koniecznych robót mających na celu prawidłową realizaĄę zamówienia.
Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie wykonawcy za wykonany remont
dachu jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. w szczególr:rości Wykonawca
nie moze żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozrniaruoraz kosztów prac.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji
stanowiącej zńącznlk do oferty (przedmiar), zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z zasadami sztuki budowlanej.

2. Wizia w terenie
Zarnawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin prac remontowych
objętych niniejszym zapr oszeniern.
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5.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofeń
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena brutto - 100%

Mieisce i termin złożenia ofert
Formularz oferĘ należy złożyć w Sekretariacie Spółki uI. Zakopiańska 7 w Zarach w
zamkniętejkopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufnoŚci jej

treści oraz zabezpieczającejej nienaruszaheość do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy
opatrzyćnazwąw;rkonawcy wraz z adresem otaz opisać w sposób następujący:

,,Remont dachu prry ul. Jana Pawła II 3 w Żzrach"
nie otwierać przed 30.10.2020 godz. 10.00

IN przypadku ofert nadesłanycłt pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz
faktyczne dostarczenie oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po terminie zostaną
odesłane.

6. Zamawiający udzie|i zamówienia Wykonawcy, który posiada aktualny odpis we
właściwym rejestrze Iub centralr:rej ewidencji i in{ormacji o działa]rrości gospodarczej
potwierdzające zdolrrość Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym
obejmującym przedmiot zamówienia.

7. Warunki płatności: przelew 30 dni po dostarczeniu faktury.
8. Otwarcie ofert 30.10.2020 godz.10.30, pok. Nr 5, I piętro w siedzibie Spółki.
9. Okres gwarancji.

Wymagany okres gwarancji 5 lat miesięcy na wykonane roboĘ ogólrrobudowlane. Jeżeli
warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów iurządzeńprzewidują
dŁuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje
okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producentaurządzeń.

1. Strona internetowa Spółki
2. Tablica ogłoszeń


