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Grodzisk Maz. 06.09,2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

r,

zamawiający

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Grodzisku Mazowieckim
ul. spońowa 29, 05-825 Grodzisk l\4azowiecki
tel. 22 755 52 31
e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl

2. przedmiotzamówienia

Pźedmiotem zamóWienia jest remont elewacji szcżytowej i naprawa tynku na elewacji frontowej budynku pży ul, Kościuszki

21 W Grodzisku Mazowieckim (dz. eW. nr 49 obręb 24),

Ściana szczytowa budynku usyluowana w ostrej granicy z działką pryWatną nr 48/3.

3. zakres aobót remontowych
zakres prac obeimUje:

demontaż okna W ścianieszczytowej i zamuiowanie otworu po oknie z otynkowaniem otworu,
demontź Wywiewki W ścianie szczytowej z zamurowaniem otworu,
- pżemurowanie attyki z cegły pełnej z otynkowaniem i montażem obróbki blacharskiej,

-

-

- montaź kratek Wentylacyjnych na kominach,
- naprawę ubytkóW iynkóW na elewacji frontowej,
- odglżybianie, gruntowanie i malowanie powierzchni elewacji,
- Wymiana rynny, pasa podrynnowego i nadrynnowego z ułożeniem Warstwy papy termozgż ewaInej,
- pżedłużeniepżewodu kominowego spalinowego,

szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofeńowy stanowiący załącznik do formularza ofeńowego

i

W cenie ofeńy należy u!ąć całośćkosztóW zwięanych z wykonaniem remontu Ęcznie z kosztami

pźedmiar robót.
W}Ą,/ozu materiałóW

z rozbiórki na legalne dostępne \Ąkonawcy Wysypisko odpadów, koszty nadzoru technicznego - kierownika budowy nad
Wykonaniem prac, koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac W trakcie tMania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

4. Termin wykonania zamówienia
fealizacji ___............ dni (ilośćdni na wykonanie zamóWienia)

4,,| Tefmin

4,2 Podpisanie Umowy nasĘpi W terminie i miejscu Wyznaczonyń płzezzamawiającego,

5. sposób przygotowania ofeńy - oferta powinna zawigraó:
5.1 Wpelniony i podpisany formulaż ofeńowy.
5.2 Wpelniony i podpisany kosztorys ofeńowy.
5.3 Podpisany Wzór umowy.

5.4 Aktualne zaśWiadczenie o działalnościgospodarczej lub KRS.

6, ocena ofeńy:

6,,1 Kryterium pży Wyborze najkoźystniejszej ofeńy jest:
cena (c) brutto - 80 %
Termin Wykonania tr) - 20 yo
ocena ofeń Wg Wzoru:
P - (cn:cb) x ]00 pkt x 80% r (In:Tb) x 100 pkt x 20%
9dzie:
cn - cena brutto oferty najniższej
cb - cena brutto oferty badanej
Tn - Termin Wykonania najkrótszy
Tb - Termin Wykonania oferty badane,i
6.2 Za ofeńę naikożystnie.iszą zostanie uznana ofeńa z najwyźszą liczbą plzrżnanych punktóW.
6.3 cena oferty winna byó liczona do dwóch miejsc po pżecinku.
6.4 zamawiający oceniać będzie iedynie oferty spełniające Wymagania określonew niniejszym zapytaniu ofeńowym. oferty
nie spełnia.iące tych Warunków będą odlzucone.
6.5 zamawiaiący Wyklucza z postępowania o udzielenie zamóWienia Vwkonawcę, który w okresie 3 lat przed Wszczęciem
poslępowania, W sposób zawiniony poważnie naruszył obowiąki zawodowe, @ zamawiąący iest W stanie wykazać
za pomoą dowolnych środkóW dowodowych,

7. Termin składania ofeń:

ofeńy należy złożyćdo 12.09.2019 roku

8. Forma żłożeniaoferty:

ofeńę można złożyćW formie:
- pisemnej

ZA jtfAi',,§t

(osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
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9. Dodatkowg informacje:
RĘon 14l l,',..r|y, i.łli'; 5291745462
9,1 zamawiający zastvega możliwośćunieważnienia zamóWienia na każdym etapie postępowania bez podania pzyczyn.
- W Wersji

€lektronicznej

na e-mail: tt@zgmglodzisk,p_,l

tel. 022/

9.2 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te|efonu 22 755 20 12 w godz.7:00

-
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