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                                                   Żary, dnia 19.01.2023r.  

PZ / 28/528 /2023 

                      Wg rozdzielnika 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
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. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług DDD – dezynfekcji, 
dezynsekcji, deratyzacji, likwidacji gniazd (os, szerszeni) w budynkach 
stanowiących zasób gminy Żary o statusie miejskim, a pozostających w 
administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. W 
skład usługi wchodzi także wykonywanie dozoru sanitarnego i konserwacji 
stacji deratyzacyjnych na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach, przy 
ul. Żurawiej 32.  

2. Termin realizacji zamówienia: 2 lata, licząc od dnia podpisania umowy. 

3. Zadanie będzie realizowane na podstawie wzoru umowy,  według zaistniałych  

potrzeb, na podstawie zleceń wystawionych przez pracownika Zamawiającego.  

4. Rodzaj zamówienia: usługa 

5. Kryteria oceny ofert: 100% cena.  Kryterium stanowić będzie najniższa cena 

brutto poszczególnych usług.  

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.01.2023r. do godz. 10:00. 
 
7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być na formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w jednej z wybranych form: 

a. Osobiście lub listownie na adres: ZGM Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7,         
68-200 Żary, z dopiskiem Oferta na DDD 

b. Elektronicznie poprzez e-mail na adres: zgmzary@zgmzary.pl 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
Spółka z o.o. w Żarach 

ZGM Sp. z o.o. 
Ul. Zakopiańska 7 
68-200 Żary 
Tel (068)479-14-69 
NIP 928-198-78-46 
Regon 080156576 
KRS: 0000273021 
Nr konta:: Bank Spółdzielczy 
Żary 
23 9672 0008 0002 0620 
2001 0001 
 
Rejon Obsługi Mieszkańców 
nr 1 
Ul. Zakopiańska 7 
Tel. 068/ 479-46-38 
 
Rejon Obsługi Mieszkańców 
nr 2 
Ul. Zakopiańska 7 
Tel. 068/ 479-46-40 
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9. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej: 25.01.2023r. godz. 10:30. 
 

10. 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://www.zgmzary.pl/index.php?page=23  
 
 

 
 

   Prezes Zarządu 
              /-/ 
   Krzysztof Tuga 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do zaproszenia: 
1. Druk oferty 
2. Wzór umowy 

 
 

           
             
  

 
                                              


