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Opracował Dobroński Jan   
 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66    

 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02;  WWW: www.gkostrow.pl   
 

 
                                                 .                                                    Ostrów Mazowiecka 12-02-2018r.  

 

             Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9 z dnia 14-10-2016r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 ustawy 

Pzp. Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m zwraca się z Zapytaniem Ofertowym. 

 
 

   

 

                                                          Zapytanie ofertowe 

             Na wykonanie zadania p.n.: „Remont pomieszczeń budynku Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Prusa 66” 

     

I. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy: 

1. Remont następujących pomieszczeń biurowych budynku na ul. Prusa 66.: SALA KONFEREN-

CYJNA, POKÓJ NR 12, POKÓJ NR 11, POKÓJ NR 10, POKÓ.J NR 9, POKÓJ NR 8, POKÓJ 

NR 7, KASA, POKÓJ SOCJALNY – PARTER, POKÓJ Nr 4, POKÓJ PREZESA, ŁAZIENKA 

PIĘTRO, ŁAZIENKI PARTER. 

a) Zamawiający bezwzględnie wymaga od Oferentów oględzin na miejscu i sporządzenie uproszczonego 

kosztorysu uwzględniającego wartość materiałów i robocizny. 

b) Cena jest ceną ryczałtową niezmienną , wykonawca powinien wziąć pod uwagę w chwili składania 

oferty wszystkie czynniki mające wpływ na jej ustalenie . 

2. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną robotę. 

a) Termin wykonania prac do: 30-03-2018r. 

b) Płatność, 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru prac. 

c) Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w załączniku Nr1 Szczegółowy Opis Tematu 

Zamówienia i Przedmiarach  
3. Ofertę należy złożyć na Załączniku nr 2 „Formularz Ofertowy” –wzór oferty.                                                                                                                                                             

4. Materiały, wykonawstwo i wszystkie narzędzia po stronie Wykonawcy 

II. Termin i sposób przygotowania i złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania  w terminie do dnia 19-02-2018r. do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu) 

w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat.  

2. Wskazane jest by oferta była złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem:   
  „ Remont pomieszczeń budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Prusa 66” 

nie otwierać przed 19-02-2018r. godz.1010.                               

3. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zapytanie rozesłano do przynajmniej trzech Oferentów 

4. Oferty mogą też złożyć inni Oferenci, którzy zwrócą się o przesłanie Zapytania  osobiście lub pocztą 

elektroniczną, ewentualnie pobiorą je z naszej strony internetowej – www.gkostrow.pl   

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 19-02-2018r.  o godzinie 1010, w pokoju nr 13  ul. B Prusa 66 

     a) Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie na adres 

               DO WSZYSTKICH OFERENTÓW 
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poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@gkostrow.pl  

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone ogłoszenie na naszej stronie internetowej 

www.gkostrow.pl  w zakładce Zapytania ofertowe i otrzyma je Oferent, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę 
 7. termin związania ofertą to 30 dni. 

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:                     
1. Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków, Załącznik Nr 3. 

2. Przed zleceniem roboty Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujące dokumenty:  

Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z urzędu Skarbowego o 

niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie  z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w składkach . W przypadku 

posiadania odpisu na PEFRON - odpowiedni dokument z podaniem wysokości odpisu. 

 IV. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 1.  Kryterium oceny ofert to 100% cena. 

 2. Robota zostanie odebrana po sporządzeniu protokołu. 

V. Pozostałe informacje:  
1. Wykonawcy nie przysługują  środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie 

przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie do 

podpisania umowy - bez podania przyczyny. 

3.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich oferentów 

lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się odbywały w 

obecności członków  komisji przetargowej. 

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  otrzyma  Oferent, którego oferta zostanie wybrana  

5. Zamawiający prosi Oferentów o podanie adresu poczty elektroniczne, wtedy poinformuje na bieżąco o 

wynikach postępowania innych  Oferentów. 

 6.  Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. 

       a)  przed podpisaniem umowy należy przedstawić  uproszczony kosztorys,  należy w nim podać: cenę 

materiałów i robocizny , oraz ewentualnie dodatkowe czynniki mające wpływ na cenę. 

 7. Oględzin  należy dokonywać na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi do 

kontaktu, w dni robocze (godz. 8-14) . 

 8. Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Zamawiającego. jest: sprawy formalne Kinga Kruk 

Insp. Ds. organizacyjnych tel29-; 6457301, i Dobroński Jan – sprawy proceduralne, adres    ul. Łąkowa 

10  tel./fax (29) 6799808/ 6457323 lub  j.dobronski@gkostrow.pl / log@gaostrow.pl  

 

 
*Załącznikami do Oferty są : 

- Załączniki Nr 1, Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia  
- Załącznik Nr 2 Formularz Ofertowy 

- Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

- Załącznik Nr 4  Wzór umowy 

- Dokumentacja techniczna: Przedmiary, Rzut parteru, Rzut piętra -inwentaryzacja i stan projektowany. 

 

 

                                                                                                                              Zamawiający. 

        

                                                                                                               Paweł Mieczkowski              

                                                                                                                  Prezes Zarządu 

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

    Pieczęć i podpis nieczytelny 

mailto:zamowienia@gkostrow.pl
http://www.gkostrow.pl/
mailto:j.dobronski@gkostrow.pl
mailto:log@gaostrow.pl

