Przemków, dnia 18.06.2020r.
Znak sprawy: ZP/MZGM/ZO/03/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie
ul. Dworcowa 7 Przemków
tel./fax (76)8319462

1. Przedmiot zamówienia:
Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych zaopatrujących w ciepło i ciepłą wodę zasoby
komunalne zlokalizowane przy ul. Kolejowa 4 i Zielona 2 oraz Długa 4 w Przemkowie.
Oznaczenie wg CPV: 50721000-5
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2020 do 30.06.2022
3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Marty Grocholskiej
tel/fax(76) 8319462
4. Oferty należy składać do dnia 29.06.2020 do godz. 11°°.
w sekretariacie MZGM ul. Dworcowa 7 I piętro.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym.
2. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Wykaz osób przewidzianych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dokumenty
stwierdzające że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane
uprawnienia.
4. Akceptację projektu umowy.
5. Oświadczenie- RODO
6. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie
pisemnej.
7. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Kryterium wyboru oferty 100% - cena.
9. Opis i sposób przygotowania oferty.
- Oferta musi obejmować całość zamówienia;
- Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę;
- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie;

- Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w kopercie opisanej: Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków, nazwa i adres
Wykonawcy, z oznaczeniem „Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych przy ul.
Kolejowa 4 i Zielona 2 oraz Długa 4 w Przemkowie”.
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 Euro postępowanie jest
prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych.

.....................................................

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt umowy.
4. Klauzula RODO
5. Oświadczenie oferenta -RODO
*niepotrzebne skreślić

