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Grodzisk Maz, o4-1o.2o19 l.

ZAPYTAN|E OFERTOWE

1. zamawiaiący

zaktad Gospodarki Mieszkaniowej W Grodzisku Mazowieckim
ul. spońowa 29, 05{25 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 52 31

e-mail: biufo@zgmgrodzisk.pl

2. przedmiot zamówienia

Pzedmiotem zamóWienia iest remont elewacji szczytowej i naprawa tynku na elewacji frontowej budynku przy ul. Kościuszki

21 w Grodzisku Mazowieckim ((Ł. eW. nr49 obręb 24).

Ściana szczytowa budynku usytuowana

W

ostrej granicy z działką pryWatną nr 48/3.

3. zakres robót remontowych

Zakres prac obejmuje:
- demontź okna W ścianie szcżytowei i zamuiowanie oiworu po oknie z otynkowaniem otworu,
- demontż WWieWki W ścianie szczytowej z Zamurowaniem otworu,
- pzemurowanie attykiz cegły pełne.iz otynkowaniem imontażem obróbki blacharskiej,
- montaż kratek Wentylacyjnych na kominach,
- naprawę ubytkóW tynkóW na elewacji frontowej,
- odglzybianie, gruntowanie i malowanie povtierzchni elewacji,
- Wymiana rynny, pasa podrynnowąo i nadrynnowego z ułożeniem wafstwy papy

- pżedfuźenieprzewodu kominowego spalinowego.

termozgżewalnej,

szcząołowy zakres robót zawiera kosztorys ofeńowy stianowiący zaĘcznik do formularza ofertowego i p.zedmiar robót.
W cenie oferty należy Li!ąć całośćkosztóW zńąanych z Wykonaniem remoniu łącznie z kosŹ€mi wywozu materiałów
z rozbiórki na legalne dostępne Vvykonawcy Wysypisko odpadóW, koszty nadzoru teńnicznego - kierownika budowy nad
Wykonaniem prac, ko§zty Wykonania zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac W trakcie tMania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.
4, Termin Wykonania żamówienia

4.1 Termin rcali'zaąi ...... ... ... ... dni (ilośó dni na Wykonanie zamówienia)
4.2 Podpisanie Umowy nastąpi W terminie i miejscu Wyznaczonym pżez zamawiającego.

5, sposób przygotowania ofeńy

-

oferta powinna zawierać;

5.,l vlrypełniony i podpisany formulaz ofeńowy.
5.2 Wpełniony i podpisany kosztorys ofeńowy.

5.3 Podpisany

Wzór umowy.

5.4 Aktualne zaśWiadczenie o działalnościgospodarczej lub KRs.

6. ocena oferty:

6.,' KMedum przy Wyboże najkorżystniejszei ofefty jest:
cena (c) bru|to - 80 %
Termin Wykonania (D - 20 %
oc€na ofeń Wg Wzoru:
P = (cn:cb) x 100 pkt x 80%
gdzie:

cn - cena
cb - cena

Tn
Tb

+ Crn:Tb)

x 100 pktx 20%

brutto oferty najniższej
brutto oferty badane.i

- Termin Wykonania najkrótszy
- Termin Wykonania oferty badanei

6.2 Za ofeńę najkożystniejszą zostanie uznana oferta z nd!,l,!ęsząl|ebąpżrżnanych punktóW.
6.3 cena oferty Winna być liczona do dwóch miejsc po pżecinku.

6.4 zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające Wymagania określoneW niniejszym zapytaniu ofeńowym. ofeńy
nie §pełniające tych WarunkóW będą odlz ucone.

6.5 zamawiający Wyklucza z postępowania o Udzielenie zamóWienia Wykonawcę, klóry W okre§ie 3 lat pżed Wszczęciem
postępowania, W sposób zawiniony powżnie naruszył obowiąki zawodowe, @ zamawiąąc! jest W stanie Wykazać
za pomocą dowolnyó ŚrodkÓW dowodowych.

7. Tennin składania ofeń:
otefty należy źożyćdo 10.10,2019 roku

8. Forma złożenia oferty;

ofeńę można złożyó W fofmie:

(osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
Wersji eleKronicznej na e-mail: tt@zomorodzisk.Dl

- pisemnej
- W
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9. Dodatkowe informacje;
9.1 zamawiający zastźega możliwoścUnieważnienia zamóWienia na każdym etapie postępowania bez podania pęyczyn,
9.2 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 755 20 12 w godz 7:00 - ,15:00.

