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ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel'.22,7 55 52 31

e-mail: biulo@zgmglodzisk.p

2. Pfzedmiot zamówienia

l

Prz€dmiotem ZamóWienia jest adaptacja
- ul. Poniatowskiego 35 (wydzielenie)
_ ul. Przemysłowa 2'Ą (adaptacja)

1ub

wydzielenie pomieszczeń

domów w n/w budynkach:

8A (adaptacja)
ul. Traugutta 22 (wydzielenie)

- ul. Traugutta
-

3. Zakres robót
Zakes prac zgodnię z dol-umentacią proiektową

Szczegołowy zakres robót zawierają kosztorysy ofertowe
nr 1,2,3,4 do lormularza ofeńowego

W cenie oferty lależy \jąć całośćkosźów związznych z

z rozbiórki na legalne dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów,

wykonaniem prac, koszĘ wykonania zabeąieczeria i oznakowania
umowy, aż do zakończęnia i odbioru robót,
W/w budynki są zamieszkałe.

wod.-kan

i

elektryczne) stanowiące załącznik

prac łącznie z kosźami wywozu mateliałów
nadzoru tęchnicznego kierownika budou1, nad
prowadzenia prac w trakcie trwania realizacji

4. Termin wykonania Zamówienia

............... dni (iIośćdni rra uykonanie
4.2 Podpisanie Umowy nastąpi w tęrminie imiejscu wyznaczonym
5. sposób przygotowania oferty - oferta powinna Zawierać;
4.1 Termin realizacji

Zamawiającego.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

5.2 Wypełnione i podpisane kosźorysy ofenowe.
5.3 Podpisany wzór umoły.

5.4 Aktualne zaświadczenie o działalnościgospodarczej |ub KRS.
ó. ocena of€rty:
6.1 Kryerium przy łybolze najkoźystniejszej oferty _iest:

6.2
6.3

6.4
6.5

cęna (c) brutto - 80 %
Terulin wykonania (T) -20 %
Ocena olert wg wzoru:
P: (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena bruno olerty najniższej
Cb - cena brutto oferry badanęj
Tn Termin lłrykonania najkótszy
Tb - Termin wykonania oferry badanej
Za ofeńę najkorzystniejszą zostanie uznana ofęńa znajwyżsą
Cana ofęrty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający oceniać będzie jed}nie ofęrfy spełniające
Ofeny nie spełniającę tych wafunków będą odrzucone.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
za pomocą dowolnych środkóW dowodowych.

przyznanych punktóW.
określone w niniejszym Zapytaniu ofefi o$yt,tl,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem
co żamawiający jest w stanie wykazać

7. Termin skladania ofert;
ofęrly nalężry złożyćdo t2,09.20l9 roku

8. Forma złożeniaofertyi

ofęrtę można zlożryć w formię:
pisemnej (osobiście lub listownie) na adfes Zamawią|ącego
- w wersji elektronicznej na ełnail; tt/ozglllglodzisk,nI
-

9_

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega możIiwośćunieważnienia zamówienia na
9.2 Dodatkowe inlbrmacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 7
9.]

etapie postępowani abez podalia przyczyn.

20 12 w godz,7:00

-

15:00.
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