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Zamość, 01.09.2013r. 
Znak: 14/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 malowanie klatek schodowych w administrowanych  przez   
ZGL  zasobach,  z podziałem na zadania : 
 

Zadanie Nr 1 –  malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym pod adresem : Kościuszki 8 
w Zespole Staromiejskim w Zamościu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   
i kosztorysem ofertowym „ślepym” stanowiącymi zał. nr 1 do zaproszenia. 

 
Zadanie Nr 2 –  malowanie klatki schodowej w budynku usługowym pod adresem : Pereca 5                     

w Zespole Staromiejskim w Zamościu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   
i kosztorysem ofertowym „ślepym” stanowiącymi zał. nr 2 do zaproszenia. 

 
Zadanie Nr 3 –  malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym pod adresem : Bazyliańska 19 

w Zespole Staromiejskim w Zamościu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   
i kosztorysem ofertowym „ślepym” stanowiącymi zał. nr 3 do zaproszenia. 

 
Zadanie Nr 4 –  malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym pod adresem : Kościuszki 4 

w Zespole Staromiejskim w Zamościu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   
i kosztorysem ofertowym „ślepym” stanowiącymi zał. nr 4 do zaproszenia. 

 
Zadanie Nr 5 – malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym pod adresem: Żeromskiego 3 

w Zespole Staromiejskim w Zamościu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                   
i kosztorysem ofertowym „ślepym” stanowiącymi zał. nr 5 do zaproszenia. 

 
Szczegółowy zakres prac objętych zaproszeniem znajduje się w „kosztorysach ofertowych ślepych” 
które stanowią załączniki do niniejszego  zaproszenia. 
 
2. Oferta jest ważna jeżeli została złożona co najmniej na jedno zadanie. Zamawiający porówna                
i wybierze oferty dla każdego zadania oddzielnie. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
4.  W ofercie należy podać : 

 kosztorysową cenę netto i brutto za wykonanie każdego zadania oddzielnie. 
 
5.  Wymagany termin wykonania każdego zadania - do 30.10.2013r. 
 
6.   Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami :  Ryszard Laszczak,  tel. 638-52-56;  639-30-18  

lub 62-710-28  w.  33. 



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

na zewnątrz, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta 14/ZP/atr.4p.8/r.b./2013” należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie,  przy  ul. Peowiaków 8  do dnia                       
10.09.2013r.  do  godz. 1200. 

 
8. Oferta powinna zawierać : 

8.1. Wypełniony  formularz ofertowy na załączonym druku. 
8.2. Kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdego zadania - na które składana jest oferta. 
8.3. Kserokopię z wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji                             

i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  
8.4. Kserokopię uprawnień Kierownika Budowy - Kierownik winien posiadać wymagane Prawem 

Budowlanym uprawnienia a także ważne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa  

8.5. 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 50.000,-zł. 

8.6. Oświadczenie o spełnianiu warunków w formie zał. nr 8 do zaproszenia. 
 

     UWAGA: oferta jest ważna jeżeli posiada wszystkie wymagane w pkt.8 dokumenty. 
 
9.  Załącznikami do zaproszenia są : 

9.1. „Kosztorysy ofertowe (ślepe)” - zał. nr 1-5 do zaproszenia. 
9.2. Formularz ofertowy  - zał. nr 6 do zaproszenia. 
9.3. Wzór umowy - zał. nr 7 do zaproszenia. 
9.4.  Formularz nr 2 (oświadczenie) -  załącznik nr 8 

 
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 dla każdego zadania oddzielnie. 

 
12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 
          Zamawiający :     
                                                                                                      
                                                                                                                mgr inż. Stanisław Koziej 
                   Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   

 


