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ZAPYTAN|E OFERTOWE
l. przedmiot zamówienia

Pżedmiotem zamóWienia jest Wykonanie dokumentacii projeKowo-kosztorysowej remontu instalacji gazowej Wraz
z proiektem insta|acji cerńra|nego ogżewania W lokalu mieszkalnym nr 6 usytuowanym W budynku przy ul. Bałtyckiej 31
Grodzisku Maz.

W

ll. zamaMający

zakład Gospoda.ki Mieszkaniowe.i W Grodzisku Mazowieckim
ul. sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.22 755 5231, e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl.

lll. Pżedmiot pG9tępowania ofeńowego
zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Grodzisku Maz. zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia
oferty na Wykonanie proieKu zgodnie Z pK. l oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transpońu, Budowniclwa
iGospodarki Morskiejw sprawie szczegółowego zakresu iformy proieKu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012

z2o'l2

r,

(Dz.U.

r. po7. 462).

zakład posiada inwentaryzacię budowlaną budynku i Warunki przyĘczenia do sieci gazowej Wydane przez PsG.
,l,
opracowanie powinno zawierać:

a) opis teńniczny,
b) żut lokalu z naniesioną instalacją gazową,

c) lzut lokalu z projektem instalacji centralnego €rżewania,
d) kosńorys inwestorski, ofertowy (ślepy), pżedmiar.

2. Dokumentacja projekowa Winna być opramwana W Wersji papierowei (2 egz,) i eleKronicznej na plycie cD.
3, opracowanie winno byó spolządzone pżez osobę posiadająą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzie'nych

funkcji W budownictwie
lnżynierów.

lV

z zakresu

instalacji gazowych oraz posiadać aktualne zaśWiadczenie

z okĘgowej

lzby

Temlin wykonania zamóWienia

Termin realizacji

-

ilośćdni na Wykonanie zamówienia

V. sposób przygotowania ofeńy

-

oferta powinna zawierać

,i
Wpełniony i podpisany formulaz ofeńowy.
2 Vwpełniony ipodpisany prqiekt Umowy.
3 Akiualne zaśWiadczenie o działalnościgospodarczej lub KRs.

vl. ocena
,l.

ofeńy;

Kryterium prży Wyboże naikolzystniejszej ofeńy jest:
cena (c) brutto - 80%, termin cD - 20% /ilośćdni na Wykonanie zadania/
ocena będzie dokonywana w następujący sposób Według vrzoru:
P - (cn : cb) x100 pktx 80% + (In : Tb) x 100 pktx 20%
gdzie:
P - |iczba punktóW przyznanych dla ocenianei ofeńy
cn - najniższa cena brutto ze Wszystkió Ważnych ofert

cb - cena

brutto oferty ocenianej

Tn - termin najkrótszy ze Wszystkich Ważnych ofert
Tb - termin oferty ocenianej

2. z3 ofe*ę nąkolry§tnielszą zostanie uznana ofeia z n{WższąliczbąpżYnanych

punktóW.

3. cena oferty Winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku,
4, zamawiąąc! oceniaó będzie jedynie oferty spełniające Wymagania określone W niniejszym zapytaniu ofeńowym,

oferty nie spełniające tych WarunkóW będą odżucone.
5. zamawiaiący Wyklucza z postępowania o udzielenie zamóWienia VvykonawĘ, który W okresie 3 lat plzed Wszczęciem

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co zamawiający jest w stanie Wykazać
za pomoą dowolnych środkóW dowodowyń.

Vl|. Termin składania ofeń
ofełty należy złożyćdo

'6.09.2019

r.

Vlll, Foma złożenia ofeńy

ofeńę można złożyó W formie:
- pisemnej: na adres
_

zamawiając€go

w Wersji elektronicz8ej na e-mail: tt@zgmorodzisk,pl

lx, Dodatkowe informacje

l}łiii.j' *l, lj,,,
]fi

l.

l.,;:;.i

GrodziskU

ul. snc}*owe 29

tel. 0221 7551231. ial, a:żzJ

Regon 1,4l74l.j89 rri9, 5291

1, zamał,rią+y zastzega możliwośćunieważnienia zamóWienia na każdym etapie postępowania bez podania pżyczyn.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22755 20 12lub dlogą elektroniczną
(pn-pt w godz. 7:00 - 15:00).

