Znak sprawy: WK/O/6/10/2017

Kolbuszowa, 12. 10. 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków
i obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia,
zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej, oraz
w Kolbuszowej, Weryni, Kolbuszowej Górnej i Widełce. Przegląd pięcioletni.

1. Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o.
UL. PIŁSUDSKIEGO 111A, 36-100 KOLBUSZOWA
TEL./FAKS:172275227
e-mail: zgkim@kolbuszowa.pl
http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/
REGON 363020205
NIP 814-16-85-725
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia :
Wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów
budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia, zlokalizowanych wg
załącznika nr 2. Przegląd pięcioletni.
3. Zawartość oferty wraz z dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- Parafowany wzór umowy - załącznik nr 3
- Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie i w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, wykonał należycie, co
najmniej jedną usługę zgodną z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie. Wykonanie
usługi należy potwierdzić referencjami - złożonymi w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Kryteria wyboru oferty:
100% najniższa cena – wygrywa najtańsza oferta.

5. Lokalizacja obiektów budowlanych i budynków - wg załącznika nr 2.
6. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania oceny: do dnia 28. 12. 2017r .
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6. 11. 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 111A.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu w sposób zapewniający nie ujawnienie treści oferty do chwili jej
otwarcia. Opieczętowaną kopertę lub inne opakowanie z ofertą należy zaadresować:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o.
36-100 Kolbuszowa, ul. PIŁSUDSKIEGO 111 A
oraz opisać:
„Oferta na Wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia. Przegląd
pięcioletni. Nie otwierać przed: 06. 11. 2017 godz. 1210.”
Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który
spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.
Złożona przez Wykonawcę oferta jest ważna przez co najmniej 30 dni od daty
otrzymania jej przez Zamawiającego.
8. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:
organizacja postępowania – Mieczysław Skowron Tel. 17 2275 227
sprawy merytoryczne – Jerzy Miroś Tel. 17 7444 133 lub Stanisław Lis Tel. 17 2275 227
9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej
http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/. Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym
etapie bez podawania przyczyny,
b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny
ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

