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ZAPYTAN|E OFERTOWE

r,

1. zamawiający

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Grodzisku Mazowieckim
ul, sportowa 29,05_825 Grodzisk N/azowiecki
tel. 22 755 52 31

e-mail: biuro@z9mgrodżisk.pl

2, prżedmiot zamówienia

Pzedmiotem zamóWienia ,iest femont wewnętżnych linii zasilających, tablic rozdzielczych piętrowych, instalacji ośWietlenia
(administracyjnego) pomieszczeń wspólnego użytkowania W budynku położonym puy Placu Wolności 14 W Grodzisku
Mazowieckim - budynek zamieszkałyW^^/ prace remontowe należy Wykonywać W9 szczegołowych rozwiązań technicznych określonych W proiekcie remontu
instalacji elekirycznej,

3. zakres robót remontowych

Zakres prac obejmuje:
_

-

remont wewnętrznej linii zasilającej dla budynku,

remont piętrowych tablic rozdzielczych,

remont WeWnętżnych linii zasilających rozdzielcze lablice mieszkaniowe,

remont tablicy licznikowej i tablicy rozdzie|cże,i dla obwodu administarcyjnego,
remont instalacji ośWietlenia administracyjnego,
- Wykonanie inslalacji ochrony przeciw pzepięciowej,
- wykonanie instalacji ochrony przeciw poraźeniowej,
Szczegołowy zakres prac jest żawańy W kosztorysach ofeńowych stanowiących załączniki do formularza ofertowego.
W cenie ofeńy należy ując całośókosźów związanych z Wkonaniem remonlu Ęcznie z Wywozem materiałóW z rozbiórki na
legalne dostępne Wykonawcy Wysypisko odpadóW, jak róWnież koszty nadzoru technicznego nad Wykonaniem prac, koszty
wykonania zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac W trakcie trwania realizacji umowy, aż do zakończenja
i odbioru robót.
4. Termin wykonania zamówienia

41refmin realizaąi ,,,,_,,,,,,,.,, dni (ilośćdni na Wykonanie zamóWienia)
4.2 Podpisanie Umowy nastąpi w terminie i miejscu wyznaeonym pzezZamawia,iącego,

5. sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
5,1 Wypełniony i podpisany formulaż ofeńowy,
5-2 Wypełnione ipodpisane kosztorysy ofeńowe,

5.3 Podpisany

Wzór umowy.

5.4 AKualne zaśWiadczenie o działalnościgospodarczej lub KRs.
5,5, Uprawnienia zawodowe

6. ocena oferty;
6.1 Kryterium pzy Wyborze najkożystniejszej ofeńy jest:
cena (c) brutto - 80 %
Termin Wykonania a - 20 yo
ocena ofeń Wg Wzoru;
P = (cn:cb) x ,l00 pkt x 80%
gdzie:

+ (Tn:Tb)

x 100 pkt x 20%

cn - cena bruilo oferły nainiższej
Cb - cena brutto ofeńy badanej

Tn - Termin Wykonania najkrótszy
Tb - Termin Wykonania ofeńy badanej
6.2 Za ofeńę na,ikoźystnie,iszą zostanie uznana ofeńa z najwyższą liczbą przyznanych punktóW.
6,3 cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po prz ecinku.
6.4 zamawiąący oceniać będzie jedynie oferty spełniające Wymagania clkreś|one W niniejszym zapytaniu ofeńowym. ofeńy
nie spełniające tych WarunkóW będą od,zucone,
6.5 Zamawia.iący Wyklucza z postępowania o udzielenie zamóWienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat prżed Wszczęciem

postępowania, W sposob zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
za pomoĘ dowolnych środkóW dowodowych,

@ zamań{ący jest

W stanie Wykazać

7. Termin składania ofeń:

ofeiy

należy złożyćdo 09.09.2019 roku

8, Forma złożenia ofeńy:

ofeńę można złożyćW formie:
- pisemn€j (osobiście lub listownie) na adres zamawiającego
- W wersji elektronicznej na e-mail: E@Zgrn$aoz§t pl
q

Dodatkowe informacje:

zamawiający zaslęega możliwoścunieważnienia zamóWienia na każdym etapie postępowania bez podania pżyczyn.
9.2 Dodatkowe informacje moźna uzyskać pod numerem telefonu 22755 20 12w godz.7:oo
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