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Bezdomnych Zwienąt

uL Żurawia 32
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Zaptoszenie do zŁożenia oferty

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. , o. o. zaprasza do ńożenia oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
Regulaminu zamówień pub|icznych obowiązującego w Spółce o wartości
poniżej 130 000 ńoĘch.

I. przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pergoli śmietnikowych.
Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert na wybraną częsćli lub wszystkie części zamówienia. Przedmiot
zamówienia stanow ią częŚci:
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do Wykonawców

I. część: ]. sztuka pergoli śmietnikowej
Żatach,nr działki 532lI, obręb 1,

II. część II: 1 sztuka pergoli śmietnikowej
Żat ach, dzińka numer 3B3 l 54, obr ęb 7 .

przy al. Piastowskiej 9 w

przlr u|. Okrzei 104 A w

II. Opis przedmiofu zamówienia
Opis przedmiofu zamówienia w zakresie dwóch części wyczerpuje zŃącznik
Nr 1 do zaproszenia do ńożerua oferĘ.

Zamawiający zapewnia wykonanie utwardzonego podłoża pod wiaty.

IV. Termin realizacji zamówienia - do 30.09.2O22r.



V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteria oceny ofeń
1,. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.
2. Cena obejmuje dostawę i montaz z posadowieniem pergoli śmietnikowej w

Żarach na miejscu wskazanym w Przedmiocie zamówienią wtaz z kompletem
kLuczy dla pergoli ptzy ul. Piastowskiej 9 w ilości 15 sztuĘ dla pergoli ptzy uL

Okrzei 104Aw ilości 30 szfuk.
3. Cena nie obejmuje wykonania podłożapod osłonę śmietnikową.Przygotowanie

podstawy jest po stronie Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie będzie płabre w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury,

po ptzedŁożeniu protokołu wykonania robót ptzez Wykonawcę i zaopiniowania
go pt zez osobę nadzoĄącą.

VI. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji:
a) 2 lata na wady konstrukryjne nieujawnione w dniu podpisania protokołu

odbioru końcowego,
b) 3 lata na powłokę ocynkowaną od perforacji, chyba że gwarancja producenta

tworzywa przewiduje okres dfuższy, wówczas prĄmuje się okres dŁuższy
trwania gwarancji.

VII. Miejsce i termin składania ofert

1,. Ofertę nakeżyskładać w terminie: do dnia 04-08-2O22t. gadz.10:00.
Z. Ofeńa spotządzona winna być na formularzu ofertowym, stanowiącym

zńącznik do ninie j s ze9o z apro szenia.
3.' Osobiście lub listownie na adres: ZGM Sp. , o. o. w Zarach, uI. Zakopiańska 7

68-200 Żary, z dopiskiem oferta na dostawę i montaż pergoli śmietnikowej przy ul.

w Zarach /wpisać właściwy adres którego doĘczy złożona ofertal.
P oprzez e-mail na adres: zgmzary@ zgrnzar:l .pI

4. W przypadku nadesłania przesyłki przez operatora pocztowego, kurierą
decydującą jest data j"j wpływu do tut. Spółki, potwierdzona pieczęcią
kancelaryjną przez pracownia sekretariafu .

5. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej: 04.08.2022r. godz.10:30
6. Oferta wykonawry winna zawierać:
a) cenę wyrażonąw plru do dwóch miejsc po przecinku,
b) warunki gwaranqi,
c) potwierdzenie i zaakceptowanie tworzyw z jakich wykonana będzie osłoną

zgodnie z warunkami wskazanymi w opisieprzedmiotu ząmówienia.
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XI. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
Obowiązki informacfne związane z ochroną danych osobowych. W związku
obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
201,61679 z dnia 27 kwietnia 20'1,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrekł*y 95l46lWE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.201,6, str.

I),zwanego dalej: tozporządzeniem RODO, Zamawiający informuje, że obowiązują
przepisy zawarte w KLAUTJLI INFORMACY]NEJ zamieszczonej na stronie
internetowei Zamawia|ącego http://archiwum.zgmzarv.pllpliki/klauzula przetargi.pdf
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