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Wgrozdzielnika

Zaproszenie do złożenia oferty

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

I. Przedmiot postępowania.
1. ZaWad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzlbą przy uI.

Zakopińskiej 7 w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowei na
koszenie trawników i pielęgnację żywopłotów ptzy posesjach
administrowanych przez Nasz zaKad.

2. Zebranie odpadu zielonego i koordynaga z podmiotem świadczącym
usługę wwozlJ- pod stronie Wykonawcy.

3. Ogólrra powierzchnia terenów zielonych wynosi:28 41,6 m2

Powierzchnia żywopłotów: 216 m2

Termin realizacji zamówienia: od L7-05-202lr. do 15-06-2021r.
Realizacja zamówienia na podstawie wystawionego zlecenia przez
pracownik a Zamawiaj ące go.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca
składa ofertę na całe zamówienie.Wykaz terenów objęĘch zadaniem
w załączeniu.
Określona przez Zamawtającego powierzchnia ma charakter
orientacyjny. Zamawiający informuje ze podane ilości mogą ulec
zmianie na wskutek przekazania budynku innemu zarządcy
nieruchomości (w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej)
Iub przejęcia nowych nieruchomości w administrowanie.
Zamawialący informuje, że w przypadku zaistrrienia konieczności
powtórnego koszenia (w okresie wakaryjnym) ma prawo zastosować
cel;lę z oferty, aw przypadku koszenia na częŚci areału - zastosowanie
ma cena brutto obliczona zam' koszonej powierzchni.



II. Oferta.
1. Oferta powinna zawietać:

a) fotmularzptopozyĄi cenowej sporządzony wg wzotLl stanowiącego zŃącznlk
nr 1 do zapr.oszenta,

b) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Ceątralnej Ewidencji i Informacji o

D zińaLności Gospo dar czej - doty czy Wykonawców prow adzący ch dziŃalność
gospodarczq

c) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie
wlmika to z innych dokumentów załączonych do oferĘ.

III. Cena oferty.
Cena ofertowa jest ceną tyczŃtową obejmującą wszelkie koszĘ związane z rcalizacją
zamówienia. Do wartości oferĘ netto Wykonawca winien doliczyĆ należny podatek
od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto, Prawidłowe
ustalenie podatku VAT nalezy do obowiązków Wykonawcy zgodnie zprzepisamt
ustawy o podatku od towarów i usług orazpodatku akcyzowym.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które *o8ą wpłnąć na cenę

zamówienia. Wszelkie koszĘ wynikłe w trakcie realizaĄi zamówienia i nieprzewidziane w
zŁożonej of ercie ob ciążaj ą Wykonawcę.

kryterium wyboru wykonawc}, bedzie najniższa cena ryczałtowa brutto (waga

kryterium 1007o cena) za wykonanie iednokrotnego koszenia i wykonania

iednokrotnej pielegnacii żywopłotów.

IV. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami.
Wszelkie zawiadomienie lub informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie
Iub droga elektroniczną na adres zgmzar:l@z8mzar:l.pl

OferĘ należy składać w jednej zwybrartych form:

a) osobiście do skrzynki na lisĘ przed wejściem do siedziby Spółki,

b) ptzez operatora pocztowego na adres siedziby Spółki,

c) drogą elektroniczną na adres zgmzarv@zgmzarv,p|

Termin składania of erh 06-05 -202It. go dz. 10:00,

Otwarcie ofert 06-05 -2021r. godz.10:30, pok.4,I p.* siedzibie Spółki.



V. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisamirozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2a16 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw
związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych orazuchylenia dyrektywy 95l46lWE (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str.
7),zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zarnawialący informuje, że obowiązują
pr zeptsy zaw arte w KL AU ZULI INFORMACYJNEJ zamies zczonej na stronie
internetowejZamawiającego http:llarchiwum.zgmzar:l.pllplikilklauzula ptzetargi.pdf

Yrł zŃaczeniu:
1. Druk oferĘ cenowej.
2. Wykaz terenów objętych przedmiotem usługi.

Otrzymują:
l. Adresat
2. ala


