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L.dz.TT/              /2017

ZAPROSZENIE

Dot.  złożenia oferty na „  wykonywanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych w zakresie
utrzymania instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej   w   zasobach Gminnych   administrowanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach w   2018 roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach   ZAPRASZA do złożenia  oferty na:

wykonywanie drobnych napraw bieżących i konserwacyjnych 
w zakresie utrzymania instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej 

w  zasobach Gminnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Boguszowie-Gorcach 

w 2018 roku. 

1.Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  drobne  naprawy  bieżące  i  konserwacje  instalacji  wodno-

kanalizacyjnej  i  gazowej  (wg  stawek  do  kosztorysowania)  wyszczególnione  w  zakresie  prac
ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również  prace konserwacyjne i naprawy instalacji  c.o  -  dot.
osiedla przy ul. Szkolnej.

3. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów do miejsca przeznacze-
nia.

4. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w określonych terminach, po ustaleniu
kolejności z przedstawicielem zamawiającego.

5. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany będzie dołączyć kosztorys na wykonany
zakres prac, który po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, będzie podstawą do zapłaty za
wykonane prace

6. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1. budynkach należących w 100 % do gminy (około 56 budynków) i lokalach mieszkalnych oraz

użytkowych w tych budynkach,
2. lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, 
3. gminnych budynkach gospodarczych, 
4. innych nieruchomościach gminnych

Uwaga!
Ilość  prac do  wykonania  będzie  określana na  podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Przedmiar
robót określa szacunkowo ilość robót do  ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie
na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów
i sprzętu podanych w ofercie. 
W przypadku materiałów i sprzętu, który nie zostanie  uwzględniony  w  dokumentach   przetargowych,
zastosowane  będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa  SEKOCENBUD  z  poprzed-
niego kwartału. W przypadku braku cen na materiały  w  powyższej  publikacji,  będzie uznawana cena
na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny ryn-
kowe.

Szczegółowy zakres stanowi Specyfikacja Techniczna –  zał. nr 1 do umowy - zał. Nr 3 do niniejszego za -
proszenia.
     

NIP 886-26-53-520             Konto: PKO BP S.A. o/Wałbrzych  NR: 30 1020 5095 0000 5202 0007 5564



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.
Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469 
www.zgm.boguszow.com.pl       email: zgm@boguszow.com.pl

Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy
technicznej  oraz  należytą  starannością  w  odniesieniu  do  ich  wykonywania,  bezpieczeństwa,  dobrej
jakości i właściwej organizacji.

2. Termin  świadczenia usług  
Termin świadczenia  usług obowiązywał  będzie  od dnia  01.01.2018r.  do dnia 31.12.2018r.  lub do
przekroczenia kwoty 30 000 Euro..

3. Istotne postanowienia umowy:
Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na konto podane na fakturze w terminie do 45 dni
od daty dostarczenia faktury do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., po uprzednim
odbiorze robót  objętych zamówieniem i sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.

4. Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony "Formularz  ofertowy" wg załącznika 1 
2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowa-

nia w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składa-
nia oferty poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie odpo-
wiadającym przedmiotowi zamówienia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wyko-
nawcę)

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – zał. 2 do zaproszenia
5. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik 4
6. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności

związanej  z  przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

    ponadto: 
• oferta powinna zawierać oferowaną przez Wykonawcę cenę netto i brutto 
•  ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie 
•  cena ofertowa jest wiążąca – ostateczna.

5. Kryterium oceny ofert:
    Cena netto – 100%          
        
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2016r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiają-
cego, Dział Techniczny pok. 21

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowa-
nie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.  

3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bogu-
szowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący :“Oferta na świadczenie usług w
zakresie instalacji  wodno-kanalizacyjnej i  gazowej w roku 2018 dla  budynków i  lokali
gminnych"

4. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

5. Propozycja  otrzymana  przez  zamawiającego  po terminie   podanym powyżej   nie  będzie
uwzględniona przy wyborze.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2017r. o godz. 11.05 w siedzibie Zamawiającego 
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8. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe można uzyskać w  Dziale Technicznym  ZGM Sp.z o.o. w Boguszowie-Gorcach 
tel.074/84-49-411 wew.33  ,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z Wykonawcami.
Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzuce-
nia oferty bez podania przyczyny.

9. Podpisanie umowy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany Wykonawca
zobowiązany podpisać umowę.

Załączniki :
1. formularz ofertowy   – zał. 1
2. oświadczenie           – zał. 2
3. specyfikacja techniczna – zał. 3
4. wzór umowy – zał. 4

Otrzymują:
1. wykonawcy wg wykazu
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2. a/a JMK
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