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ZAPYTANlE OFERTOWE
Na wvkonanie pięcioletniego przegladu instalacii elektryczne.i i pjorunochronnei w 23 budvnkach administrowanvch przez
Zakład Gosoodarki Mięszkaniowei w Grodzisku Maz.

l. zamawiający:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
7 55 523]., ę-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl

tel. 22

2. Przedmiot po§tępowania ofertow€go

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaptasza do ńożęn]'a oferly na wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej

i piorunochronnej w 2l budynkach mieszkalnych i 2 budynkach użytecznościpublicznej (szkoła społeczna - pow. użytkowa
273,03 m2 i ok.280,00m') w GrodziskuMaz- zgodnie zart.62 ust. l pkt2 Prawa budowlanego.
2.1 Wykaz budynków stanowi Załącmik Nr l do formularza ofertowego,
Budynki mieszkalne, wielorodzinne, w większości budynki dwukondygnacyjne.
2.2 Opracowanie winno być sporądzonę przez osobę posiadającą świadect\ya kwalifikacyjne D i E z upraumieniami do

wykonywania pomiarów ochronnych.
2.3. Do protokołu winien być dołączony szkic lokalu z podziałem na pomieszczenia z naniesiooą numeracją gniazd lub
innych odbiorników. W protokole wyniki pomiarów przypisać do poszczególnych numerów odbiorników.
2.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zrcalizacją zamówienia.

3. Termin wykonania zamórłienia:
Wymagany t€rnin real.izacji - ........., (ilośćdni na wykonanie przeglądu).
4. Spo§ób przygotowania oferty - oferta powinna złvierać:

4.1 Wypehiony i podpisany formularz ofertowy,

4.2. Świadectwa kwa|ifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
4.3. Podpisany wzór umowy
4.4. Aktualne zaświadczenie o działalnościgospodarczej lub KRS

5. ocena oferty:

5.1. Kryterium przy \łyborze najkorzystniejszej ofer§, jest:
C€na (C) brutto - E07o

Termin (T) dni

-

207o /ilośćdni od podpisania umowy/

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P= (Cn : Cb)x l00 pkt x 80% +(Tn : Tb) x l00pktx 20%

gdzie
- liczba pBnklów przymanych dla ocenianej olerty
Cn - najnższa cena brutto ze wszystkich wahych oiert, Cb - cena brutto oferty oc€nianej
Tn - tęrmin najkrótszy ze wszystkich waznych ofert, Tb - termin ofęrty ocenianej
5.2. Za ofeńę lajkorzystniej§zą zostanie uznana oferta z naj wyższą liczbą przymanych punktów
5.3. cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
S.4.Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełrĘące wymagania okrcślone w niniejsą,rn zapl.taniu ofertowym.
Oferty nie spełriające tych waruŃów będą odżucone.
5.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykornwcę, który w okesie 3 lat przed wszczęciem
postępowanią w sposób zawiniony powa:żnie naruszył obowiąki zawodowe, co Zamawiający jest w stanie wykazać zz
pomocą dowolnych środków dowodowych.
P

6. Termin składania ofeń:
oferry ua|eżry ńożryó do 09.10.2019 roku

7. Forma zlożenia oferty:

oferlę można złożyćw formie:
- pisemnej: w siedzibie Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: n@zemgrodzisk,ol

E

Dodatkowe informacje

8.1 zamawiający z^strzega możliwośćrmiewaźnienia zamówienia na każdyn etapie postępowania bez podania przyczyn.
8.2 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ?2 755 20 12 lub drogą elektronicmą
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