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złącznik Nr 3
do Rąulaminu udzLhnia zamówień publicŻnych ZGM
poniżej 130.000 złotych

ZGM Grodzisk Mazowiecki
ul, Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki
Znak sprawy:ZGM -rr ,470.10,2022

ZAPYTANlE OFERTOWE
W związku z art, 2 ust. 1 pK. 1 ustawy z dnia 11 Wźeśnia2019 r. Prawo zamóWień publicznych,
zwracam się z zapytaniem ofertowym. o. cenę dostaw / usług / robót budowlanych o Wańości
niepżekraczającej róWnowańości'l 30 000 złotych.
l.

zamawiaiący:
ZGM Grodżisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A,05-825 Grodzisk Mazowiecki

ll. przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamóWienia jest Wykonanie rocznego prz eglądu budowlanego obiektu ,,Parking
Wielopoziomowy Parkuj i Jedź" o dachu powyżej 2000,00 m' położonego pźy ul, Żydowskie.i
W Grodzisku Mazowieckim W zakresie o którym mowa w ań, 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego,
Zamawiający posiada aktualny przegląd budowlany.
2) Vwmagania

-

:

opracowanie Winno byó spoźądzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie W zakresie konstrukcji
budowlanych oraz aktualne zaśWiadczenie z okręgowej lzby lnżynieróW. Kopię dokumentóW
\^,ykonawca pżekażezamawiającemu pzed podpisaniem Umowy.

- Vwkonawca ponosi Wszelkie koszty związane z realizacją zamóWienia.
- zamawiąący nie dopuszcza powierzenia prac podwykonawcom.

-

Podpisanie Umowy nastąpi w tefminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

lll. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji -..,....., dni /ilośćdni na wykonanie zadanial

lV.

sposób Drzyootowania ofeńy

-

ofeńa powinna zawierać:

- \^/ypełnlony i podpisany formulaz ofeńowy wraz z podpisanymi załącznikami,
- cenę należy traktowaó jako stałą i niezmienną pżez cały okres trwania umowy.

v. Kryterium oceny ofeń
cena (c) brutto - 80%

Termin (T) - 20olo /ilośćdni na Wykonanie zamóWienia/
ocena będzie dokonywana W następujący sposób Według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pktx 807o + (Tn : Tb) x 100 pktx 20%

gdzie
P - liczba punktóW pżyznanych dla ocenianej oferty
cn - najniższa cena brutto ze Wszystkich Ważnych ofert
cb - cena brutto oferty ocenianej
Tn - termin najkrótszy ze Wszystkich Waźnych ofeń
Tb - termin oferty ocenianej

vl. ocena ofertv

1. za ofeftę najkolz ystniejszą zostanie uznana ofefta z nąv{yższąliczbą przyznanych punktóW.
2. cena oferty Winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku,
3. Zamawiający oceniaó będzie jedynie ofeńy spełniające wymagania określoneW niniejszym
zapytaniu ofertowym. oferty nie spełniające tych WarunkóW będą odlzucone.
4. zamawiąący Wklucza z postępowania o udzielenie zamóWienia Vwkonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,

co zamawiąący jest

W stanie Wykazaó

za pomocą dowolnych środkóW dowodowych,

Vll. Forma złożenia olefty,
ofeńę sporządzić należY w języku polskim, W formie pi§emnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. ofertę należy złożyó na formulażu ofertowym
w zamkniętej niepźezroczystej kopercie z napisem ......(tytuł zapytania) lub pżesłać
elektronicznie na adres Zamawiającego, WWers'ji elektronićznej na e-mail: t!q+lT@
Vlll, Miejsce i termln złożenia oferty.
oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego W terminie do dnia 13.05.2022 r..
na adres zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A.
ofeńa może być pzesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera, w Ęm
przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data igodzina
Wpływu oferty do zamawiającego, a nie data iej wysłąlia pzesyłką pocztową lub kurierską,

lx, lnformacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje moźna uzyskać pod numerem telefonu 22 120-29-10. W godz, 7:00
oferty złożone po teIminie nie będą rozpatrywane,

-

15:00.

Wykonawca może Wprowadzać zmiany lub Wycofaó złożonąpżez siebie propozycję pźed
terminem upływu jej składania,

zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych,
zamawiający zastżega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia.
zamkniecia postęDowania bez Dodania ożyczynV.
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