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ZAPYTANIE  OFERTOWE

1.  Zamawiający
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 32A , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 120 29 10 lub 11

2.  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji odgromowej na budynku ul. Poniatowskiego 3 w Grodzisku Maz.
Budynek dwukondygnacyjny. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą  

3.  Zakres robót remontowych
Zakres prac obejmuje:
- montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej  - ok.66,87 mb(montaż zwodów poziomych  prętem fi 8 mocowanych na
uchwytach betonowych w tworzywie sztucznym PCV, przystosowanych do mocowania na powierzchni  dach za pomocą
kleju)
- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej-48,00mb,
- łączenie pręta o średnicy 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 75 szt.,
- montaż złączy do rynny  okapowej na dachu 6szt,
-montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut w instalacji odgromowej 6szt,
-pomiar  instalacji  odgromowej  /istniejący  uziom otokowy  przystosować   do  aktualnych  norm w zakresie  dopuszczalnej
oporności  uziemień Ro≤ 10Ω  /

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.
W cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z wykonaniem remontu łącznie 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 zakończenia
i odbioru robót.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1 Termin realizacji …………… dni (ilość dni na wykonanie zamówienia)
4.2  Podpisanie Umowy nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
5.1  Wycenę zakresu prac.
5.2  Podpisany wzór umowy.
5.3  Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
5.4. Uprawnienia zawodowe dozoru, eksploatacji instalacji elektrycznych.

6.  Ocena oferty:
6.1  Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: 
Cena (C) brutto – 80 %, Termin wykonania (T) – 20 %
Ocena ofert wg 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
6.2  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
6.3  Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
6.4  Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty
nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
6.5  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.

7.  Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 11.08.2022 roku

8.  Forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w formie: 
- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

9.  Dodatkowe informacje:
9.1  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
9.2  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 29 10 lub 11 w godz. 7:00 – 15:00.
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