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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 3.10.DAT.2016 

polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku 

mieszkalnym 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych/ 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z o.o. 

ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca 

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  

ul. Sienkiewicza 12 

58-340 Głuszyca 

 

II. Opis przedmiotu Zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wewnętrznej                     

i zewnętrznej w budynku mieszkalnym. 

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pełnego kosztorysu. 

2. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania zadania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem (np. termin wykonania i inne): 

Według decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej. 

IV. Kryteria wyboru oferty: cena, jakość świadczonych usług, gwarancja 

V. Opis warunków wymaganych do spełnienia przez wykonawców. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę 

i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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VI. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem nazwy 

zadania, którego dotyczy zaproszenie. 

2) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego oraz komórki 

przeprowadzającej postępowanie i adres wykonawcy. 

3) Ceny w ofercie należy podać w walucie PLN, wyrażonej cenowo i słownie. 

4) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą  i czytelna techniką. 

 

VII. Oferty należą złożyć w formie pisemnej w terminie: 

 do dnia 25.10.2016r. 

 do godz. 12:00 

 (osobiście, listem, faxem 74 8456 233, mailem e.wasilewska@zumik.com.pl)  

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1. 

 

VIII. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe. 

Projekt budowlany jest dostępny do wglądu w siedzibie ZUMiK-u w Głuszycy. 

 

       Prezes Zarządu Spółki ZUMiK 

       /-/ Urszula Mrozińska 

 
57-450 LUSWIKOWICE KŁODZKIE 
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        Załącznik nr 1  

 

……………………………………..…….  ………………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy       miejscowość, data 

 

   OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwa zamówienia 

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro 

 

I. Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………... 

     (nazwa i adres) 

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie: 

 

Cena netto ………………………………………………………..…. zł 

 

III. Deklaruję ponadto: 

1) termin wykonania zamówienia: …………………………………… 

2) okres gwarancji: ……………………………………. 

IV. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w Formularzu Zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 

 

     ……………………………………………………… 

     Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 


