
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 
KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 

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

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY  –  ZP-2/p.n./Stolarka/2008 
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.  8  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2006 Nr 87, poz. 606)  
 

na wymianę stolarki okiennej  
w administrowanych   i zarządzanych przez ZGL zasobach 

 
Ogłoszenie zostało zamieszczonego  w BZP w dniu 29.04.2008.r. Numer ogłoszenia: 89356 - 2008 
 
Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia wymiana stolarki okiennej w administrowanych                            
i zarządzanych przez ZGL zasobach, wg zadań: 
Zadanie nr 1 - „Stolarka drewniana” - zgodnie ze specyfikacją materiałową - stanowiącą zał. Nr 1 do oferty 

stanowiącej zał. nr 1  siwz  
 

Zadanie nr 2  - „Stolarka PCV” - zgodnie ze specyfikacją materiałową - stanowiącą zał. Nr 2 do oferty   
stanowiącej zał. nr 1 siwz 

CPV 45.42.11.00-7 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
Wymagany termin realizacji –  od daty zawarcia umowy do 31.03.2009r. 
Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium. 
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej  zamawiającego - 
www.zgl-zamosc.com.pl.; osobiście - w siedzibie Spółki - Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka            
z o.o.,  ul. Peowiaków 8 lub na pisemny wniosek oferenta -  za zaliczeniem pocztowym.  
Cena specyfikacji :  pobieranej w siedzibie zamawiającego – 10zł. netto;  za zaliczeniem pocztowym 10 zł. netto                
+ koszty przesyłki. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:  
Marek Bilski  ; Tel. (084) 638-52-56; 639-30-18.  
Oferenci mogą kontaktować się w sprawie przetargu codziennie (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)                  
w godz. 700 – 1400 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest : 
1.Spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz nie podleganie wykluczeniu                      
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy.  
2. Oferent musi posiadać, na terenie miasta Zamość punkt usługowy, który jest w stanie przyjąć i zrealizować 
przedmiot umowy wg wielokrotnych zleceń składanych przez Zamawiającego  w okresie trwania umowy oraz 
pojedynczych zleceń składanych przez indywidualnych najemców lokali administrowanych przez zamawiającego 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez 
wykonawców dokumenty i oświadczenia na zasadzie : spełnia; nie spełnia. 
4. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych 
warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 
5. Wykonawcy którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych 
warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 
 
        W celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać 
następujące dokumenty: 
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3. Dokument potwierdzający, że oferent posiada na terenie miasta Zamość punkt usługowy, który jest w stanie 
przyjąć i zrealizować przedmiot umowy wg wielokrotnych zleceń składanych przez zamawiającego w trakcie 
trwania umowy oraz zleceń składanych przez indywidualnych najemców lokali komunalnych administrowanych 
przez zamawiającego.  
 



 2

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. 
przy  ul. Peowiaków 8 w Zamościu  w sekretariacie, najpóźniej w terminie do dnia 19.05.2008 r. do godz. 1300.  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.05.2008r. w Zakładzie Gospodarki 
Lokalowej  w Zamościu przy ul. Peowiaków 8 w pokoju nr 11 o godz. 1315.  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
Kryteria wyboru oferty/ zadania – cena 100%. 
 
 
 
 

         Kierownik Zamawiającego 
 

              Stanisław Koziej 
                 Prezes Zarządu 
 

 
Zamość, dnia 29.04.2008 r.  
 
 


