
              Żary, dnia 20.01.2022r.

  
PZ  30/  464 /2021                                    

Wg rozdzielnika

        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 Żarach zaprasza do złożenia
oferty  cenowej  na  wykonanie  usług  kominiarskich w  budynkach
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach. 
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Załącznik  Nr  2  do
niniejszego zapytania ofertowego.

 I. Za  kres  zadania:

1. Zakres zamówienia dotyczy następujących budynków:

a) Liczba budynków mieszkalnych i użytkowych – 85

b) Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – 828

c) Liczba przewodów dymowych – 714

d) Liczba przewodów wentylacyjnych – 881

e) Liczba przewodów spalinowych – 80

II. Termin realizacji zadania – 17.02.2022r. - 16.02.2023r. 
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 III. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zaproszenia. Dokument stwierdzający posiadanie 
uprawnień do  wykonywania w/w czynności, złoży Wykonawca, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza cenowo. 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Spółki ul. Zakopiańska 7 w Żarach w zamkniętej 
kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 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:

   „Usługi kominiarskie ” nie otwierać przed 28.01.2022r. godz. 10:00                                  

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

Oferty zostaną otworzone w dniu  28.01.2022r. godz. 10:30, w pokoju nr 6               

IV. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  niniejszego postępowania Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena wykonania poszczególnych usług kominiarskich:

Cj = Σ od poz. I.1  do poz. I.6 : 6 – waga 90 %

                       Pkt wg wzoru C= najniższa Cj oferty / Cj badanej oferty  x 100 x 90 %  

     Cena na inne roboty wg składników cenotwórczych:

             CC  =  poz. II – waga 10 %   gdzie CCj= Rg x 1,Kp x 1,Z x 1,Kz

              Pkt wg wzoru CC= najniższa CCj oferty / CCj badanej oferty  x 100 x 10 %  

                     Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
        zaproszeniu  warunki i otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem
         Ko = C + CC 

V. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany przez Zamawiającego
do złożenia potwierdzenia uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zgodnie z
art. 62 ust 6 Prawo Budowlane.
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VI. Warunki płatności - przelew 30 dni po dostarczeniu faktury.

VII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, obowiązują przepisy klauzuli informacyjnej w
zakładce  obowiązek  informacyjny  RODO  zamieszczony  na  stronie  internetowej
Zamawiającego  http://archiwum.zgmzary.pl/pliki/klauzula_przetargi.pdf

      Prezes Zarządu
   /-/

        Krzysztof Tuga
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