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Głuszyca, dnia 21.03.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 3 przy ulicy Lipowej 3 w Głuszycy - Grzmiąca

(nazwa zamówienia)

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

Szacowany koszt oferty nie przekracza 30 tyś Euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego: ZUMiK Sp. z 0.0 w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38- Dział
Administracyjno - Techniczny

II. Opis przedmiotu Zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3
użytkowanym przez najemcę we Wspólnocie Mieszkaniowej prze ul. Lipowej 3

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

a) Termin wykonania: do 30 kwiecie62017
b) Okres gwarancji: 36 miesięcy

IV. Kryteria wyboru oferty: 1. Najkorzystniejsza oferta cenowa - 100%

V. Opis warunków wymaganych do spełnienia przez wykonawców - nie dotyczy

VI. Sposób przygotowania oferty:

l) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie na zadanie Remont instalacji
elektrycznej w lokalu nr 3 przy ulicy Lipowej 3 w Głuszycy - Grzmiąca

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 06.04.2017 r.
do godz. 15:30

(osobiście, listem, faxem, mailami*). Wzór oferty stanowi załącznik.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z załączonym do zapytania przedmiarem i na
jego podstawie przygotować kosztorys ofertowy, który załączą do oferty.

VIII. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe. PREZES ZARZĄDU
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podpis Prezesa Zarządu

r Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000128420
NIP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitał zakładowy 528 500,00 zł


