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Zamość, 15.07.2014r. 
Znak: 28/ZP/atr.4p.8/r.b./2014 
 
 
 
  

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA  OFERTY 
Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8,   22-400 Zamość 
zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót, obejmującej swoim zakresem wymianę dźwigu osobowo-towarowego w budynku 
mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 38A w Zamościu - zgodnie                                        
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisami 
prawa polskiego. 
 
Parametry dźwigu istniejącego : 
1) wytwórca - Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa, 
2) rok montażu - 1986, 
3) liczba przystanków - 11, 
4) wysokość podnoszenia - 28m, 
5) sterowanie - zbiorcze w dół, 
6) drzwi przystankowe - półautomatyczne, 
7) konstrukcja kabiny - drewniana. 

     
2. O zamówienie  mogą ubiegać się  wykonawcy,  którzy: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia.   
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie w formie formularza 
nr 1 stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia. 

      
3.  W ofercie należy podać : 

 ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
 
4.  Wymagany termin wykonania zamówienia :  31.08.2014r. 
 
5.   Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami :  Marek Bilski,  tel. 638-52-56;  639-30-18  lub 

62-710-28  w.  46. 
 
 
           



 
6. Ofertę opieczętowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy                 

na zewnątrz, w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta 28/ZP/atr.4p.8/r.b./2014 
Hrubieszowska 38A" należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, przy                            
ul. Peowiaków 8 do dnia  22.07.2014r.  do  godz. 1200. 

 
7. Oferta powinna zawierać : 

7.1. Dane oferenta. 
7.2. Ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
7.3. Kserokopię z wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji                             

i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  
7.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków w formie zał. nr 1 do zaproszenia. 
 

   8. Załącznikami do zaproszenia są : 
8.1. Formularz nr 1 (oświadczenie) -  zał. nr 1. 

 
 9. 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. 

 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.  
 
11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 
          Zamawiający : 
 
                   Z-ca Prezesa d/s Technicznych 
 
                                     Sławomir Ćwik 
 
  
 
 
 
 

 
                                                                                                    

 
        

 


