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ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA  OFERTY 

 
   Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8,  22-400 Zamość 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 30 w Zamościu, w zakresie: ocieplenie stropodachu i naprawa 
pokrycia dachowego – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, kosztorysem ofertowym (ślepym) stanowiącym 
zał. nr 1 i "Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót" stanowiącą zał. nr 2                       do 
zaproszenia. 
 
1. 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 wykonawca złoży oświadczenie w formie formularza nr 2 
stanowiącego zał. nr 5 do zaproszenia oraz wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 20.000,00zł. 
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaproszenia –  15 dni od daty podpisania umowy. 
3.  W ofercie należy podać : 
     - cenę kosztorysową netto i brutto za wykonanie całego zakresu . 
4.   Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami : Eligiusz Jeżewski ,  tel. (84) 638-52-56;  
      639-30-18 lub 62-710-28  w.  33 
 
5. Ofertę, z napisem „Oferta - znak: 16/PO//WM/r.b./2013 Hrubieszowska 30" należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego, w sekretariacie, przy  ul. Peowiaków 8  do dnia  10.07.2013r. do  godz. 1300. 
 
6. Do oferty należy załączyć : 
a/ kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego, 
b/ kserokopię wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  
c/ Oświadczenie o spełnianiu warunków  w formie zał. nr 5 do oferty 
d// 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 20.000,-zł. 
7. Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotowego zamówienia oraz zdobył                                    

od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, 
a które będą miały istotny wpływ na  podpisanie umowy. 

8.  Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymogi postawione w zaproszeniu 
oraz została uznana za najkorzystniejszą  -  za najkorzystniejszą  zamawiający uzna ofertę z najniższą 
ceną.  

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
10.  Załącznikami do zaproszenia są : 
          1) Kosztorys ofertowy „ślepy” – zał. 1, 
          2)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - zał. nr 2 
          3) Formularz ofertowy - zał. nr 3 do zaproszenia, 
          4) Wzór umowy  - zał. nr 4 do zaproszenia 
          5) Formularz nr 2 (oświadczenie) -  załącznik nr 5 

                                                                                                    
                     
               Zamawiający :      
                                                                                                               mgr inż. Stanisław Koziej 

                       Prezes Zarządu 
 

 


