Przemków, dnia 21.08.2020
Znak sprawy: ZP/MZGM/ZO/10/20
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie
ul. Dworcowa 7 Przemków
tel. fax.(76)8319462
ZAPRASZA WYKONAWCĘ

Do złożenia oferty:
Przedmiot zamówienia:
Wymiana sieci zewnętrznej c.o i c.w.u likwidacja komory K-1 w Przemkowie ul. Kolejowa
6.7.8.
1.
Oznaczenie wg CPV: 45231100-6
2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy
3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Marek Gliszczyński tel.(76) 8319462
4. Oferty należy składać do dnia 31.08.2020 do godz. 13°°.
w sekretariacie MZGM ul. Dworcowa 7 I piętro.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1 Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Projekt umowy ZP/MZGM/ZO/10/20
5.2 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
5.3 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz osobę która pełnić będzie funkcje
kierownika robót oraz dokumenty stwierdzające że posiada wymagane uprawnienia budowlane w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
5.4 Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót.
5.5 Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym
5.6 Wypełnione oświadczenie wykonawcy o obowiązkach przewidzianych w art. 13 lub 14
RODO
6. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie
pisemnej.
7. Cena brutto podana przez wykonawcę za przedmiot zamówienia powinna uwzględniać
wszystkie koszty z tym związane między innymi koszty kierownika robót, organizacja ruchu
itd..
8. Kryterium wyboru wykonawcy –najniższa cena (brutto).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 o godz 14.00 w siedzibie MZGM ul. Dworcowa
7 w Przemkowie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy z
dopiskiem „Wymiana sieci zewnętrznej c.o i c.w.u likwidacja komory K-1 w Przemkowie ul.
Kolejowa 6.7.8. , w siedzibie zamawiającego przy ul. Dworcowa 7 w Przemkowie .
UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu
zamówienia oraz zapoznania sie z „Projektem-dokumentacją” przed złożeniem oferty.
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego w godz. 7:00 do 14:00 w dni
pracujące.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

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. Przedmiar robót
2. Formularz ofertowy.
3. Projekt umowy ZP/MZGM/ZO/10/20
4. Formularz - Wykaz osób
5. Oświadczenie wykonawcy
5. Oświadczenie RODO
6. Klauzula informacyjna RODO

