
Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZGM

poniżej 130.000 złotych
ZGM Grodzisk Mazowiecki 
ul. Sportowa 29
Znak sprawy ZGM-TT.472.20.2021

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

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych  naprawczych elementów klatki schodowej

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 30 w Grodzisku Mazowieckim.
Budynek  jest  obiektem  mieszkalnym  z  trzema  kondygnacjami  nadziemnymi.  Budynek  został  wybudowany
w technologii  tradycyjnej  murowanej,  stropy  drewniane,  biegi  klatki  schodowej  drewniane,  więźba  dachowa
drewniana. Klatka schodowa obsługuje 4 lokale mieszkalne i strych.
Zakres  przedmiotu zamówienia: 

- odbicie odspojonych tynków wraz z uzupełnieniem,
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyty g-k,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną powierzchni drewnianych,
- demontaż posadzek z tworzyw sztucznych i montaż nowej wykładziny pcv,

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy (ślepy) załączony do zapytania ofertowego.

W cenie oferty należy ująć całość kosztów związanych z remontem klatki schodowej 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. Termin składania ofert  -  18.10.2021 r.

IV.  Kryterium oceny ofert.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: 
- cena (C) brutto  –  80%
- termin (T)  –  20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następującego wzoru:
P = Cn : Cb x100 pkt x 80 % + Tn : Tb x100 pkt x 20 %  gdzie:
P – łączna ilość punktów, Cn – cena najniższa, Cb – cena oferty ocenianej, tn –termin wykonania najkrótszy,
Tb – termin wykonania oferty ocenianej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Cena oferty powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający  oceniać  będzie  jedynie  oferty  spełniające  wymagania  określone  w  niniejszym  zapytaniu
ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków będą odrzucone.
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. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym
osobiście w siedzibie Zakładu lub przesłać elektronicznie na adres Zamawiającego:
e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl 

VI. 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 unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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