
 
 

Zamość, 12.02.2008r. 
Znak: ZP-4/atr.4p.8/r.b./2008 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA  OFERTY 
 
 
 
1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8,   22-400 Zamość 

zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie wzmocnienia fundamentów kamienicy 
mieszczańskiej przy ul. Żeromskiego 14 w Zamościu. 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia fundamentów kamienicy 

mieszczańskiej przy ul. Żeromskiego 14 w Zamościu – zgodnie z „przedmiarem robót” 
stanowiącym zał. nr 1 oraz „specyfikacją warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót” stanowiącą zał. nr 2 do zaproszenia. 

 
3.  W ofercie należy podać : 

 kosztorysową  cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
 
4.  Wymagany termin wykonania zamówienia :  60 dni od daty zawarcia umowy.  
 
5.   Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami :  Marek Bilski,  tel. 638-52-56;  639-30-18  lub 

62-710-28  w.  33 
 
6. Ofertę opieczętowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy                 

na zewnątrz, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta ZP-4/art.4p.8/r.b/2008” należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie,  przy  ul. Peowiaków 8  do dnia 
25.02.2008r. do  godz. 1000. 

 
7. Oferta powinna zawierać : 

7.1. Wypełniony  formularz ofertowy na załączonym druku. 
7.2. Parafowany przez wykonawcę formularz postanowień umowy z wykorzystaniem 
załączonego wzoru. 
7.3. Dokumenty do oceny wiarygodności oferenta : 

           a/ kserokopię z wpisu do rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej, z wykazem osób uprawnionych do reprezentowania firmy na zewnątrz, 

      b/ wykaz co najmniej jednej roboty zrealizowanej w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze                        
i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia.  

 
     UWAGA: oferta jest ważna jeżeli posiada wszystkie wymagane w pkt.7 dokumenty. 
 
8. Załącznikami do zaproszenia są : 
    8.1. „Przedmiar robót” - zał. nr 1 do zaproszenia. 
    8.2. „Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót” - zał. nr 2 do zaproszenia. 



9. Załącznikami do zaproszenia są: 
9.1.  ”Przedmiar robót” – zał nr 1 do zaproszenia 
9.2. „Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót” – zał nr 2 do zaproszenia   
9.3. Formularz ofertowy  -zał. nr 3 do zaproszenia. 
9.4. Wzór umowy - zał. nr 4 do zaproszenia. 
 
10. Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotowego zadania oraz zdobył                          

od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia, które mogą być konieczne                          
do przygotowania oferty, a które będą miały istotny wpływ na  podpisanie umowy. 

 
11. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymogi postawione              

w zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą  -  za najkorzystniejszą  zamawiający 
uzna ofertę z najniższą ceną. 

 
12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 
 
 

                Kierownik Zamawiającego  
 
                                                                                                      Marian Kotliński 
                                                                                           Z_ca PREZESA   ZARZĄDU 

 


