
             Żary, dnia 27-09-2021r.

PZ/  7322 / 673/2021

                          do Wykonawców

                   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł bez
podatku od towaru i usług, realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  remont klatek schodowych w budynkach
przy  ul.  Witosa  4  i  Witosa  36  w  Żarach.  Budynki  wchodzą  w  skład
mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Żary  o  statusie  miejskim,  którym
administruje   Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.  o. w Żarach,  z
siedzibą przy ul.  Zakopiańskiej  7.  Zamawiający dopuszcza złożenie  ofert  na
jedno lub drugie lub dwa zadania.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy  zakres  prac  do  wykonania  określa  załączony  do  zapytania
ofertowego  przedmiar,  stanowi  on  jednak  materiał  pomocniczy.  Całość
dokumentacji  postępowania  do  zapoznania  się  na  Naszej  stronie
internetowej  pod  adresem  www.zgmzary.pl,  w  zakładce zamówienia
publiczne,  zadanie  pn.:  Remont  klatek  schodowych  Witosa  4  i  Witosa  36  w
Żarach.

III. Wizja lokalna
W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia
zalecane  jest  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  budynkach  objętych
niniejszym zamówieniem.

IV. Termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2021r. 

V. Kryteria oceny ofert – cena 100%

VI. Warunki płatności
Przelew 30 dni po dostarczeniu faktury. 
Przewiduje  się  fakturowanie  jednoetapowe,  po  przedłożeniu  protokołu
wykonania  robót  przez  Wykonawcę  i  zaopiniowania  przez  osobę
nadzorującą.
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VII. Wymagany  okres gwarancji - 36 miesięcy. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert
 Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie/ opakowaniu, w sposób zapewniający 
 zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Kopertę należy opatrzyć nazwą wykonawcy wraz z adresem oraz  opisać  w  sposób  
następujący:       

          „ Oferta na wykonanie remontu  klatki  schodowej przy ul. …..................... w Żarach”
        * wpisać właściwy adres, dopuszcza się składanie ofert na jedno lub drugie  lub dwa zadania

                           
            Termin składania ofert: 05-10-2021r. godz. 10:00, Sekretariat w siedzibie Spółki.

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

  IX. Sposób przygotowania oferty.

 Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – załącznik Nr 1 – Formularz oferty. 
     Wykonawca podaje  wynagrodzenie  ryczałtowe brutto  za  całość  zamówienia  ustalone  na  
     podstawie załączonego   przedmiaru. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji 
zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę. 

  Oferta otrzymana po terminie składania ofert – zostanie odesłana.  

X. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
Obowiązki  informacyjne  związane  z  ochroną  danych  osobowych.  W  związku
obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz.  Urz.  UE L 119  z  04.05.2016,  str.
1),zwanego  dalej:  rozporządzeniem RODO,  Zamawiający informuje,  że  obowiązują
przepisy  zawarte  w  KLAUZULI   INFORMACYJNEJ  zamieszczonej  na  stronie
internetowej Zamawiającego http://archiwum.zgmzary.pl/pliki/klauzula_przetargi.pdf 
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