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

ZaŁJad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zarach zaptasza do
złożerua oferĘ cenowej na remont dachów i kominów na budynkach przy
ul. Podchotążych 4 A i Bohaterów Getta 9 w Żarach. Zamówienie jest

podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną
częścli lub obie częŚci zamówienia.

1. Szczegółov,ły opis przedmiotu zamówienia
Szczegółov,ly zakres robót określa załączony do niniejszego zaproszenia
przedmiar robót, dostępny róvrrnież na stronie internetowej
www.zgrnzary.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 realizagę zamówienia.
Zarnawiający ustala, iż wynagrodzenie wykonawcy za wykonany remont
dachu jest wynagrodzeniem ryczałtowym g. w szczegolności Wykonawca
nie moze żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zaw ar cia umowy nie mógł pr zew idzieć ro zmiaru or az kosztów prac.

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

2. |Nizjaw terenie
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin prac remontowych

objętych niniejszym zaproszeniem.

* \ *ą Ł§Ms sts sEtsN si § §§,-ri@l% # w .BsąE§* §s9\§F §d Kg§€ śą&_§ \,§b -" §§ *§1,6! §sa§{ ńFfl flęś\ąsw€+ #w§,IfuF§§ąfu{ ąts# 'M'Nw* wffis ąsąf* Ęs§ffulwfusB* tsĘFlW s§fuW

Ęn:ł§kx p fi_ffi tti F;łrłr$t

Zary, dnia 08-04-2021r.

P Z l L 9gł#i§?rftĘ?htlv i e s z k a n i o w e i
Sp. z o,o,

68"200 ŻrąRy, ul, Zakopiańska 7
tel. 068 479 14 09

NlP 928-198_7846, REGON c80,1 56576
tJr konta: 23 9672 0u,]S C002 0520 2001 0301

Wgrozdzielnika



4.

5.

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

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

Mieisce i termin złożeniaofert
Formularz oferty należy złożyc w Sekretariacie Spółki lL Zakopiańska 7 w Zarach w
zamkniętejkopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej

treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopeftę należy
opatrzyćnazwąwykonawcy wraz z adresem oraz opisać w sposób następujący:

,rRemont dachu prry ul.

x wpisać włńciwy adres

.....w Żaracho'
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nie otwierać przed 15.04,2021 godz. 10.00

W przypadku ofert nadesłanych pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz
fakĘczne dostarczenie oferty do siedziby Spółki. Oferty zŁożone po terminie zostaną
odesłane.

Otwarcie ofeń: T5.04.202'l, godz.10.30, pok. Nr 5,I piętro w siedzibie Spółki.
Zarnawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który posiada aktualny odpis we
właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informaĄi o działalrrości gospodarczej
potwierdzające zdolność Wykonawcy do rvlistępowania w obrocie praumym
obejmujacym przedmiot zamówienia.
Wymagany okres gwarancji 5 lat miesięcy na wykonane roboty ogólnobudowlane.

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń
przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niz gwarancja udzielona przez Wykonawcę,
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta
urządzeń,

Załączniki:
1. Projekt umowy
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót

8.

."]


