
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 
KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie   z siedzibą  w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 

NIP 922-22-65-471  Wysokość kapitału zakładowego: 1.235.500,00 zł 

 
 
 

Zamość, 17.04.2013r. 
Znak: 7/ZP/atr.4p.8/r.b./2013 
 
 

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 naprawy uszkodzeń fundamentów kamienic 
(budynki mieszkalne) przy ul. Pereca 9 i Pereca 11 w Zamościu. 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń fundamentów kamienic przy ul. Pereca 9 

i Pereca 11 w Zamościu – zgodnie z zatwierdzonym "Projektem Budowlanym" 
stanowiącym zał. nr 1, „specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót”,  stanowiącą 
zał. nr 2 oraz „kosztorysem ofertowym (ślepym)” stanowiącym zał. nr 3 do zaproszenia. 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
 
4.  W ofercie należy podać : 

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

62-710-28  w.  46 
 
7. Ofertę opieczętowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy                 

na zewnątrz, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta 7/ZP/atr.4p.8/r.b./2013” należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie,  przy  ul. Peowiaków 8  do dnia 24.04.2013r.                     
do  godz. 1300. 

 
8. Oferta powinna zawierać : 

8.1.  Wypełniony  formularz ofertowy na załączonym druku. 
8.2. Kserokopię z wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji                             

i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  
8.3. Kserokopię wymaganych uprawnień Kierownika Budowy - Kierownik robót winien posiadać 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia a także ważne zaświadczenie                   o 
przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz odbytą co najmniej                 
2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (podstawa prawna -          
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury  z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
restauratorskich a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz.U. 
z 2004r. nr 150 poz. 1579). 

 
 



 
8.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności               
na kwotę nie mniejszą niż 40.000,-zł. 

 
     UWAGA: oferta jest ważna jeżeli posiada wszystkie wymagane w pkt.8 dokumenty. 
 
9. Załącznikami do zaproszenia są : 
    9.1. "Projekt Budowlany" - zał. nr 1 do zaproszenia. 

9.2. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” - zał. nr 2 do zaproszenia. 
9.3.  „Kosztorys ofertowy (ślepy)” - zał. nr 3 do zaproszenia. 
9.4. Formularz ofertowy  -zał. nr 4 do zaproszenia. 
9.5. Wzór umowy - zał. nr 5 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. 
 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 

                                                                                                             Zamawiający :      
                                                                                                    

mgr inż. Stanisław Koziej 
                       Prezes Zarządu 
 

        
 


