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ZAPYTANIE OFERTOWE
I. przedmiot zamówicnia

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo kosźorysowa dla budynków mieszkalnych
usluowanych na posesjach prz1 ul. Pańskie.i 3A - lokali -2, pow. użytkowa 66,3 m2,38 - lokali - 4,
pow, użytkowa 195,20 m2 i Kościuszki35 - lokali - 6, pow. uż}tkowa 484,60 m2. w Grodzisku
Mazowieckim. w zakresie wykonania:
- projektu budowlanego budowy instalacji gazowej wewnętrznej w w/w budynkach
-dokumentacji kosztorysowej tj. kosźorysu inwestorskiego, przedmiaru i kosaorysu ofertowego(ślepego)
dla w/w przedsięwzięć.
II. Zzmawiający
Zakład Gospodarki Mieszkarriowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
te|.22 ?55 52 3l, e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
III. Przedmiot postępowania ofertowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do
Złożenia oferry na wykonanie prac wym. W pkt. I, (zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu iformy projektu budowlanego z dnia 25 kwiętnia 2012
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462))

r.

Zakład dysponuje inwentaryzacją budowlaną i warunkami tech. przyłączenia do sieci gazorvej Polskiej
Spółki Gazownictwa.
1. Opracowanie powinno zawierać:
a) mapę s}tuacyjną,
b) rzuty kondygnacj i budynków z naniesioną instalacją gazową,
c) opis techniczny,
d) kosźorys inwestorski i ofertowy, przedmiar.
2. Dokumentacja projektorva lvinna być opraco\Ą/ana oddzielnie dla kżdego z rły'w budynków w wersji
papierowej (4 egz,l i elekrronicznej.
3, Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji rł, budownictwie z zaktesu instalacji gazowych oraz posiadać aktualne
zaświadczenie z ()kręgowej lzby Inżynierów.

rV. Termin wykonania zamólvienia
Termin realizacji

-

ilośćdni na wykonanie zamówienia

V. Sposób przygotowania oferĘ _ oferta powinna zawierać

l

Wypełniony i podpisany fotmularz ofertowy.

2 Wypełniony ipodpisany projekt Umowy
3 Aktualne zaświadczenie o działalnościgospodarczej lub KRS.

VI.
1

.

Ocena oferty:
Kryterium przy wyborze najkorz,ystniejszej oferty jest:

Cena (C) brutto - 8070
Termin (T) dni - 20'|o lilośćdni na wykonanie zadania,/
Ocena będzie dokonywana

P- (Cn : Cb)x l00 pktx

gdzie

w

80%

astępqjący sposób według wzoru:

+(Tn:Tb)x l00

pkt x 20Yo

P - Iiczba pul]l(tó\\,prz\zllall1,ch dla ocenianej o1eny,
Cll - najrriższa cena bltltto ze g,szl stliich ."vażltvch ofeft

( l, - .ętll,t bru(tU olćrt\ occllillllcj

Tn, tem]jn najkrótsz1,ze rr,sz1,,stkich rł,ażnvch ofeft
Tb - telmin of'eĄ ocenianej
2. Za ofeńę naj kolz} stn iej sZą zostanie uznana ofeńa z
3. Cena ofeĄ winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku,
4. Zamawiający oceniać będzie jedylie oferty spełniające

o|erto\\i},m. C)lertv iljc spełnia.jące tr ch warLlnkórv będą
5. Zamawialący wyklucza z postępowania o udzielenie

v,szczęcietl postępo§al]ia, rv sposób zarviniony
Zamawiający

_iest

w stanie wykazaó za pomocą dowolnych

l

i

czb ą przy zn any ch purrktów.

okreśiotlc rl

nin

iejsR,ln zapytaniu

Wykclnarvcę. któr1, rv okresie 3 lat przed
naluszvł obclrviazki zarvodog,c. co
dorvodolvyoh.

VT[. Termin składania ofert
OfeĘ naleLry złożyćdo 11.09.2019 roku

\IIII. Forma złożeniaoferty

Ofeftę można ńożyć w fotmie:

- pisemnej: na adres Zamawiającego
- w wersj i elektronicznej na e-mail: tt@zqmgrodzisk.pl

D(. Dodatkowe informacje
7. Zamav,liający zastrzega

możliwośćuniewźnienia zamówienia

podania przyczyn.
2, Dodatkowe informacje można uzyskać pod nurnerem telefonu

godz. 7:00 - 15:00),

każdlrl ctapie postęporvania bez
155 51 31 lub drogą clcktroniczną (pn-pt

