
 Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZGM

poniżej 130.000 złotych

ZGM Grodzisk Mazowiecki 
 ul. Sportowa 29
Znak sprawy ZGM-TT. 470.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwracam  się  z  zapytaniem  ofertowym  o  cenę  dostaw  /  usług  /  robót  budowlanych  o  wartości
nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych.

I. Zamawiający: 

ZGM Grodzisk Mazowiecki  ul. Sportowa 29,05-825 Grodzisk Mazowiecki

II. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej z drewnianych na
stalowe  oraz  wymiany  na  klatce  schodowej  okna  drewnianego  na  PCV  z  uwagi  na  zły  stan
techniczny w budynku     przy ulicy Pańskiej 6      w Grodzisku Mazowieckim.  

Budynek ten jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym z dwoma kondygnacjami nadziemnymi,
niepodpiwniczony  z  poddaszem  nieużytkowym.  Budynek  został  wybudowany  w  technologii
tradycyjnej murowanej, posadowiony na ceglanych ławach fundamentowych z cegły i kamienia oraz
ścian fundamentowych z cegły ceramicznej pełnej. 
Wyszczególnienie podstawowych robót :
Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową

1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

2.Montaż drzwi(ościeżnica + 2 skrzydła ) zewnętrznych dwuskrzydłowych do klatki schodowej 
stalowych otwieranych na zewnątrz z ościeżnicą stalową i progiem. Jedno skrzydło czynne i 
skrzydło bierne (otwierane).Drzwi z dostawką górną oszkloną szkło bezpieczne Drzwi wyposażone 
w jeden zamek podklamkowy wpuszczany w drzwi,klamka, stopka, próg z przekładką 
termiczną,drzwi pokryte folią drewnopodobną w kolorze antracyt z filtrami UV ocieplone. 
3.Montaż samozamykacza z blokadą.
4.Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 
5.Naprawa glifów z zatarciem na gładko 
6.Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz -
7.Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu
8.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych.
Wymiana okna na klatce schodowej szt 1
9.  Wykucie z muru ościeżnicy
10. Montaż stolarki okiennej z PCV w kolorze białym o podziale wg załącznika nr 1.
11.Montaż nawiewników higrosterowanych,
12.Naprawie tynków na ościeżach,
13.Malowanie farbą emulsyjną tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych okiennych 

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ślepy załączony do zapytania ofertowego.

2) Wymagania: 

– w cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z remontem łącznie z kosztami
   wywozu materiałów z rozbiórki na legalne, dostępne wykonawcy wysypisko odpadów,
- koszty nadzoru technicznego – kierownika budowy nad wykonaniem prac, 
- koszty wykonania zabezpieczenia i oznakowania całego terenu budowy w trakcie trwania,
  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót,
- roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

III.  Okres gwarancji  minimum  24 m-ce
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IV.  Kryterium oceny ofert.

 1. Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto  -  80%, Termin wykonania (T) - 20% 
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie: Cn - cena brutto oferty najniższej, Cb - cena brutto oferty badanej, Tn – Termin wykonania 
najkrótszy  Tb – Termin wykonania oferty badanej
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów,
3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
4.  Zamawiający oceniać będzie  jedynie  oferty  spełniające  wymagania  określone  w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
     Cena oferty powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

V. Forma złożenia oferty.

Ofertę  sporządzić  należy  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  na  maszynie,  komputerze,
nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Ofertę  należy  złożyć  na  formularzu  ofertowym
w zamkniętej  nieprzezroczystej kopercie z napisem (tytuł  zapytania) lub przesłać elektronicznie
na adres Zamawiającego .t.j  e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego  w terminie  do dnia 14.10.  2  021r  ., na adres
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa 29. 
Oferta  może  być  przesłana  za  pośrednictwem  poczty,  poczty  elektronicznej,  kuriera,  w  tym
przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub  kurierską.

VII. Informacje dodatkowe.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 755 20 12 w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca  może  wprowadzać  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  propozycję  przed
terminem upływu jej składania. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia.
Zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.
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Załącznik do Zapytania ofertowego                                                                                                        
Znak sprawy ZGM-TT. 470.4.2021

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta na wykonanie   wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej z drewnianych na stalowe oraz  

wymiany na klatce schodowej okna drewnianego na PCV z uwagi na zły stan techniczny w

budynku     przy ulicy Pańskiej 6      w Grodzisku Mazowieckim.  

NAZWA I ADRES OFERENTA

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………..…… Nr rachunku bankowego …………………………………………………….

1. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  ogłoszeniem  o  zaproszeniu  do  składania  ofert,

w  szczególności  z  opisem przedmiotu  zamówienia,  terminem realizacji  zamówienia,  w  pełni

je akceptuję i przyjmuję, jako obowiązujące w pełnym zakresie. 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:.........................................................…  zł.
podatek VAT …............%/ tj........................…...…. zł.
cenę brutto:........................................................…  zł.
słownie brutto: .......................................................................................................................

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (załącznik  do formularza ofertowego), w którym
uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia.

     Termin wykonania prac  ………....…  (ilość dni na realizację zamówienia)

3. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.       Oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  

nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
5. Zamówienie  zrealizujemy  w  terminie  określonych  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu   

zamówieniu.

6.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni liczonych
od upływu terminu składania ofert.

7. Zobowiązujemy się wykonywać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
8. obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem należytej staranności.

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są:

A/  Podpisany formularz ofertowy.

B/  Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.

C/  Podpisany wzór umowy z uzupełnieniem   stawek i  narzutów do kosztorysowania stosowanych     

      przez Oferenta  przy rozliczeniu  ewentualnych dodatkowych prac potwierdzonych protokołem       

      uzgodnień między stronami Umowy.                                                                                                   
D/  Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

E/  Uprawnienia budowlane kierownika budowy i aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów 

      Budownictwa.

………………………dnia…………… ……………………………………………
/podpis osoby wykonawcy lub osoby   
  uprawnionej/
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