ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Jelenia Góra, 05.09.2018 r.
DAO-Z.371.104.2018

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 2017 r., poz. 1579 – tekst
jednolity, z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8
I. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w imieniu którego działa: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia
Góra.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Morcinka 33A w Jeleniej Górze,
w zakresie robót określonych w przedmiarze robót – załącznik nr 3.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2018 r.
3. Zamawiający żąda gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.
4. Warunki płatności – określono w projekcie umowy – załącznik nr 2.
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.
IV. Sposób przeprowadzenia postępowania
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Remont schodów
zewnętrznych do budynku przy ul. Morcinka 33A w Jeleniej Górze” do dnia
12.09.2018r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze przy ul.
Podgórnej 9, w sekretariacie – pokój nr 202, I piętro.
2. Zamawiający dokona oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo –
najniższa cena 100%.
3. 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. Czesław Kalita - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, ZGKiM Jelenia Góra, tel. 075/6495-888, mail: sekretriat@zgkim-jg.pl, faks 075/64-95-899,
procedury udzielania zamówienia:
P. Henryk Mordarski, ZGKiM Jelenia Góra, tel. 75 64 95 897.
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.
Załączniki:
(do pobrania: www.zgkim-jg.pl)

sprawę prowadzi:
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075/64-95-888
e-mail:
sekretariat@zgkim-jg.pl
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