ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Jelenia Góra, 11.07.2017 r.
DAO-Z.371.142.2017

Zapytanie cenowe
w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity,
z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8
I. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra, woj.
dolnośląskie, tel. 75 64 95 888, 75 64 95 889, fax 75 64 95 899
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: wymiana drewnianej stolarki okiennej i balkonowej na
stolarkę z profili PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach
administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze,
zgodnej z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3,
oraz w ilościach i typach podanej stolarki w wykazie stolarki do wymiany – załącznik nr 4.
2. Cena ofertowa jest ceną szacunkową brutto wynikającą z oferty cenowej – załącznik nr 1.
3. Rozliczenie robót nastąpi powykonawczo wg oferowanych w załączniku nr 1 cen
jednostkowych przemnożonych przez ilość rzeczywiście wymienionej stolarki.
4. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na
rachunku ekonomicznym kalkulacja cen jednostkowych. Oferowana cena jednostkowa ma
obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Należy wziąć pod uwagę wszystkie
koszty związane z demontażem starej stolarki, wywozem na składowisko odpadów i ich
utylizację, oraz dostawę i montaż nowej stolarki, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zmówienia a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
6. Zamawiający żąda gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zamontowana stolarkę na
okres 60 miesięcy.
7. Warunki płatności – określono w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 5.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

3. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia wykonawcy od OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
4. Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat ( rozpoczętych
i zakończonych ) robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie minimum jedną umowę ( zamówienie ) odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością robót stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę nie niższą niż 50% złożonej
oferty – załącznik nr 2.
IV. Sposób przeprowadzenia postępowania
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wymianę stolarki” do
dnia 20.07.2017 r. do godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze przy ul.
Podgórnej 9, w sekretariacie – pokój nr 202, I piętro.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w ZGKiM w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9 w
pokoju nr 221, dnia 20.07.2017 r. o godz. 9:30.
3. W trakcie niejawnej części postępowania zamawiający dokona oceny ofert oraz wyboru
oferty najkorzystniejszej cenowo – najniższa cena 100%.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez wyboru żadnej ze
złożonych ofert bez podania przyczyn.
Po złożeniu ofert zamawiający w razie potrzeby przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi lub
wybranymi oferentami, negocjując warunki przyszłego zamówienia.
V. Termin zawarcia umowy
Umowa zostanie zawarta bezzwłocznie po wyborze oferty.
VI. Udzielanie wyjaśnień wątpliwości w zakresie:
•
rzeczowym przedmiotu zamówienia – P. Szymon Wyszyński ZGKiM Jelenia Góra,
tel. 75 64 95 877
•
procedury udzielania zamówienia - P. Jadwiga Piotrowska ZGKiM Jelenia Góra,
tel. 75 64 95 898.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
VII. Ogłoszenie wyniku postępowania
Zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
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