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Zamawiający:

Zaw iercie, dn. 04.04.2 017 r.

w imieniu której działa z

Gmina zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie

na podstawie Zarządzenia nr 89212016 Prerydenta Miasta Zawiercie z dn. 28.10.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złoĘch równowańości kwoł
30 000 euro

na remont pomieszczenia serwerowi w budynku biurowym ZGJ§I prry ul. Krzywej 3
w Zawierciuw ramach projektu p.n.: nrWdrożenie uslug Elektronicznego Biura Obsługi

Mieszkańc a w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu oo

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont pomieszczenia serwerowi w budyŃu biurowym
ZGMprzy ul.Krzy,łvej 3 w Zawierciu zgodnie zprzedmiarem robót."

1.1. Robotę budowlaną należy wykonać zgodnie zprzedmiarem robót stanowiącym załącznik
nr 1 do ząroszenia.

1.2. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1. zostani e zrealizowarlv w ciągu 2 Ęgodni od
dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1.3. Zamavłiający zastrzega obowiązek osobistego wykonaniaprzez Wykonawcę w/w roboty
budowlanej.

1.4. Zamavłiający nie dopuszczamozliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Sposób uzyskania informacji doĘczących przedmiotu
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Zavłięrciu ul. Krzy-łva 3, 42-400 Zawiercie, tel. 032167 317-14
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

o Anna Gruszczyńska
o Marcin szczerbiński

3. Opis sposobu rvyboru oferĘ najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty zamawiającybędzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
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Cena oferty (Wartość wynagrodzenia brutto) - l00%

Za najkorzystniejszą vznana zostanie oferta, która spośród ofeń niepodlegających odrzuceniu
będzie najkorzystniej sza cenowo.

4. Miejsce i termin składania ofeń:
Oferty należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta ZaHadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Krzywa 3 (parter), osobiście, pocztą na adres 42-400 Zawięrcię
ul. Krzywa 3 lub przesłać mailem na adres: zgm@zgm-zawiercię.p| w terminie do dnia
12.04.2017 r. do godziny 08:00.

5. Wymogi co do przygotowania oferĘ:
5.1. Ofertę na|eży złożyó wraz zkosźorysem ofertowy.
5.2. W przypadku składania oferty pocńą elektroniczną Oferent przesyła skan podpisanej

oferty wrazz kosźorysem ofertowym.
5.3. W przypadku składania oferty pocńą elektroniczną oferent wyłoniony jako wykonawca

zamówienia obowiązany jest najpóżniej w dniu podpisania umowy doręczyć
Zamawiapcemu oryginał oferty wrazz kosztorysem ofertowym.

5.4. O wynikach koŃursu Zamavłiający powiadomi na swojej stronie internetowej. Termin
zawarcia umowy zostanie vq1znaczony przez Zamawiającego w informacji skierowanej
do Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

Zalączniki:
Zńącznik nr 1 - Przedmiar robót
Zńącznik nr 2 - Wzór umowy
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