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

Zamość, 15.06.2012r.

Znak: 20/PO//WM/wodomierze/2012
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
zaprasza do złożenia oferty na dostawę wodomierzy firmy „METRON” jednostrumieniowych

suchobieżnych, o parametrach :
- do wody zimnej do 30% 0C: ½” - długość zabudowy 110mm QN = 1,5m3/h
- do wody ciepłej do 90% 0C: ½” - długość zabudowy 110mm QN = 1,5m3/h
- do instalacji w dowolnej pozycji
- parametry hydrauliczne zgodne z normami EWG wg zaleceń 75/33
- klasa dokładności „C” w każdym położeniu
- całkowicie odporny na działanie magnesów
- wymagana zgodność z normą ISO 4064
w ilości :
- do wody zimnej 1650 szt.
- do wody ciepłej 1200 szt.
Wymagany okres gwarancji – 5 lat.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia do 20%
towaru objętego zamówieniem w okresie trwania umowy.

ilości

Wymagany termin wykonania przedmiotu zaproszenia – w trzech turach : pierwsza – do 31 lipca;
druga do 15 września; trzecia do 30 października, z zastrzeżeniem, że pierwsza tura – w ilości
nie mniejszej niż jedna trzecia zamówienia.
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższego wzoru :

1. Wodomierze do wody zimnej :
- netto 1650 szt. x ..........zł../szt. = ....................zł.
- brutto 1650 szt. x ..........zł../szt. = ...................zł.
słownie zł..................................................................................................................................
2. Wodomierze do wody ciepłej :
- netto 1200 szt. x ..........zł../szt. = ....................zł.
- brutto 1200 szt. x ..........zł../szt. = ...................zł.
słownie zł.:................................................................................................................................
Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami : Józef Jaroszyński, tel. (84) 638-45-76 lub 638-52-56;
639-30-18; 62-710-28 w. 53
Ofertę, z napisem „Oferta - znak: 20/PO/WM/wodomierze/2012” – należy złożyć w siedzibie
zamawiającego, w sekretariacie, przy ul. Peowiaków 8 do dnia 25.06.2012r. do godz. 1300.
Do oferty należy załączyć :
a/ kserokopię wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymogi postawione
w zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą - za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę
z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający :
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