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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  usługi  w  budynku  mieszkalnym,  wielorodzinnym  przy
ul.  Polnej  10  w  Zamościu,  w  zakresie:  dostawa  i  montaż  dwuczujnikowych  podzielników  kosztów
centralnego  ogrzewania  z  odczytem  radiowym,  z  demontażem  istniejących  podzielników,  wraz
ze świadczeniem usługi  rozliczania kosztów centralnego  ogrzewania  i  usługami serwisowymi  -  zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i specyfikacją techniczną stanowiącą  zał. nr 1 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  :
1)  złoży oświadczenie w formie formularza nr 2 stanowiącego zał. nr 4 do zaproszenia,
2) 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 50.000,00zł.

3) dysponuje lub będzie dysponować, na czas realizacji zamówienia, odpowiednio wykwalifikowanym
personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 

     kierownikiem  robót,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  o  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej  w  zakresie  kierowania  robotami  i  przynależącym  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów
Budownictwa  (Zamawiający,  przy  podpisaniu  umowy  będzie  wymagał  złożenia  kserokopii
w/w dokumentów). 

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaproszenia –  30 dni od daty zawarcia umowy.

3.   W  ofercie  należy  podać  ceny  wg  Formularz  ofertowego  stanowiącego  zał.  nr  2  do  zaproszenia
z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji Technicznej w temacie :"Zasady Ustalania Ceny"  :

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:  40/PO/WM/usługa/2014  Polna  10" należy  złożyć  w  siedzibie
zamawiającego, w sekretariacie, przy  ul. Peowiaków 8  do dnia  28.10.2014r. do  godz. 1000.

6. Oferta powinna zawierać :
6.1. Wypełniony  formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 2.
6.2. Kserokopię z wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji                        

i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 
6.3.  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.

6.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w formie zał. nr 4 do oferty.

     UWAGA: oferta jest ważna jeżeli posiada wszystkie wymagane w pkt. 6 dokumenty.
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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. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący zał.  nr 3 do zaproszenia.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru okresu zamówienia : 5-letniegojednego lub
10-letniego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia 
      od przetargu lub jego unieważnienia  bez podania przyczyny.

11. W przypadku odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia Zamawiający zawiadomi o tym  
       Wykonawców  biorących  udział w postępowaniu . 

12.  Wyniki przetargu nie podlegają trybowi odwoławczemu.

13.  Załącznikami do zaproszenia są :
          1) specyfikacja techniczna – zał. nr 1,
          2) formularz ofertowy - zał. nr 2 do zaproszenia,
          3) wzór umowy  - zał. nr 3 do zaproszenia
          4) formularz nr 4 (oświadczenie) -  załącznik nr 4

                                                                                                             Zamawiający :    
 

        Stanisław Koziej
                                                                                                           Prezes Zarządu
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