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ZAPYTANIE OFERTOWE
Na  wykonanie  pięcioletniego  przeglądu  instalacji  elektrycznej  i  piorunochronnej  w  budynkach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.

1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 52 31, e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl

2. Przedmiot postępowania ofertowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji
elektrycznej  i  piorunochronnej  w  budynkach  w Grodzisku  Maz.  zgodnie  z  art.  62  ust.  1  pkt  2  Prawa
budowlanego. 
2.1 Wykaz budynków stanowi Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
2.2  Opracowanie  winno  być  sporządzone  przez  osobę  posiadającą  świadectwa  kwalifikacyjne  D  i  E

z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.
2.3. Do protokołu winien być dołączony szkic lokalu z podziałem na pomieszczenia z naniesioną numeracją

gniazd lub innych odbiorników. W protokole wyniki pomiarów przypisać do poszczególnych numerów
odbiorników. 

2.4  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.  Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji   -  ……….  (ilość dni na wykonanie przeglądu).

4.  Sposób przygotowania oferty - oferta powinna zawierać:
4.1  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
4.2  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1,
4.2  Podpisany wzór umowy,
4.3  Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
4.4  Świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

5.  Ocena oferty:
5.1. Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: Cena (C) brutto - 80%, Termin (T) dni - 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: P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty 
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert, Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert, Tb – termin oferty badanej.

5.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
5.3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
5.4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu

ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
5.5. 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.

6.  Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do 18.10.2021 roku

7.  Forma złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w formie: 
- pisemnej: w siedzibie Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

8.  Dodatkowe informacje
8.1  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia na każdym etapie postępowania bez

podania przyczyn.
8.2 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 755 20 12  lub drogą elektroniczną (pn-pt

godz. 7:00 – 15:00).
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