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lNgrozdzielnika

Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 130 000 zł netto,
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zarach zaprasza do złożenia
oferĘ cenowei na wykonanie usług kominiarskich w budynkach
zarządzaleych przez ZaWad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarac}t.

Szczegołowy opis przedmiofu zamówienia zawiera ZaŁącznlk Nr 2 do
niniejszeg o zapytania ofertowego.

I.Zakres zadanił

'l,. Zakres zamówienta doĘczy następujących budynków:

a) Liczba budynków mieszkalnych i użytkowych - 95

b) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - 864

c) Liczbaprzewodów dymowych-726

d) Liczba przewodów wentylacyjnych - 800

e) Liczba przewodów spalinowych - 180

O znaczenie wg Wspólnego Słownik a Zamówień (CPV) :

90915000-4 Usługi czyszczenia pieców i kominów

II. Termin realizacji zadania - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Żary, dńa05.02.ż02Ir.



III. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z zńącznlkiem Nr 1 do zaptoszenia. Dokument stwierdzający posiadanie
uprawnień do wykonywania wlw czynności, zŁoży Wykonawca, którego oferta będzie
najkorzystn iejsza cenowo.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Spółki uI. Zakopiańska 7 w Zarach w zamkniętej
kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę naLeży opatrzyć
nazwąwykonawcy wraz z adresem oraz opisać w sposób następujacy:

,,Usługi kominiarskie " nie otwier ać przed 11.O22021t. godz. 9:30

W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową - nie decyduje data stempla
pocztowego lecz fakĘczne dostarczenie do siedziby tut.Zakładu.

IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystrriejszej oferĘ niniejszego postępowania Zamawiający będzie
kierował się następująrymi kryteriami oceny ofert:

Cena wykon an:ra poszczegóLeych usfug kominiarskich:

Ci = I odpoz.I.1 do poz.I.6:6 - waga9] "/"

Pkt wg wzorll C: najniższaCj oferĘ l Cjbadanej oferĘ x 100 x90'/"

Cena na inne roboty wg składników cenotwórczyclt:

CC = poz.Il-wagal}o/" gdzie CCj:Rgx 1,Kp xl,Zxl,Kz
Pkt wg wzoru CC: najniższaCCj oferĘ l CCj badanej oferty x 100 x10 "/"

Zamawiający udzieLi zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
zaptoszeniu warunki i otrzyma największąItczbę punktów wyliczonązgodnie zewzorem
Ko=C+CCj

V. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zŁoży najkorzystniejsząofertę zostanie wezwany ptzezZamawiającego
do ńożenia pofwierdzenl,auprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z
art.62 ust 6 Prawo Budowlane.



VI. Warunki płatności - przelew 30 dni po dostarczeniu fakfury.

VII. ki in z och nvch

Obowiązki informacfne związane z ochroną danych osobowych, W związku

obowtązującymi przepisami rozpotządzenia Parlamenfu EuroPejskiego i RadY (UE)

20761679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w Sprawie ochrony osob fizycznyclt w związku z

ptzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne1o przepły*, takich

ła^y.h oraz ucł-tylenia d,yrekł*y 95l46lWE (Dz. IJrz. UE L 119 z 04-05.2a'],6, str-

l),zwanego dalej: rozporząd,zeniem RODO, Zamawiający przekazule Wykonawcom,

ktorzy złożąoferĘ, informacje sporząd,zoną w8 wzoru stanowiącego zŃącznik nr 2 do

zaproszenia. Informacje uważa się za ptzekazaną \M momencie opublikowania

zaproszenia do ńożenta oferty na stronie podmiotowej Zamawiającego w zakładce

zamówienia publiczne

strona internetowa
Tablica ogłoszeń w Spółce

1.

2.


