Dębica dnia 12.09.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania cenowego na wykonanie zamówienia poniżej progu Ustawy PZP :
Montaż 9 szt. nowych nawiewników ciśnieniowych (wydajność jednego nawiewnika przy całkowitym otwarciu
min. 25 m3/h) w oknach mieszkań Rzeszowska 46/26, Krasickiego 1/10, Reymonta 1/15, Kościuszki 40/37,
Rzeszowska 20/1 w Dębicy będących własnością Gminy Miasta Dębica.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Raczyńskich 7; 39-200 Dębica
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAKRES ROBÓT
1. Montaż nawiewników ciśnieniowych w oknach mieszkań, wydajność jednego nawiewnika przy całkowitym otwarciu
min. 25 m3/h – wg załącznika nr 2.
III.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego
- na adres e-mail: admtndebica@poczta.fm
2. Termin złożenia do 22.09.2017 do godz. 10.00
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. 30 dni od podpisania umowy.
V. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT
1. Oceniana będzie cena brutto w zł z formularza ofertowego.
2. Kryteria wyboru: - cena ofertowa brutto - 100 %
3. Okres związania ofertą wynosi 31 dni od daty złożenia oferty.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Wykonawca składa w ofercie następujące wypełnione dokumenty:
- formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- wykaz mieszkań do montażu nawiewników – załączniki nr 2.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a wszystkie
załączniki ( i pozycje w nich) powinny być wypełnione po rygorem odrzucenia oferty.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

VII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na przedmiot zadania.
2. Płatność za usługę zostanie zrealizowana do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu rachunku / faktury wraz
protokołami odbioru robót.
3. Zamawiający może udzielić zlecenia tylko na część zakresu.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od
dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:

.............................................................................................................................…………………………………………………….
.............................................................................................................................…………………………………………………….
.............................................................................................................................…………………………………………………….
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer NIP: …..………………………………….………………….
Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na montaż 9 szt. nowych nawiewników ciśnieniowych
(wydajność jednego nawiewnika przy całkowitym otwarciu min. 25 m 3/h) w oknach mieszkań Rzeszowska 46/26,
Krasickiego 1/10, Reymonta 1/15, Kościuszki 40/37, Rzeszowska 20/1 w Dębicy będących własnością Gminy Miasta Dębica.
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym za cenę: ..............……………..…........ zł brutto (w tym VAT)*
(słownie: ….........…....…............…………………………………………………………….........……...............),
* - jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT wykreśla określenie „(w tym VAT)”
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
.....................................................…………….......,
tel. ..….........……………................., e-mail: .......………….……....................…
.................................... dnia .....................…

……….……………………………………….
(podpis i pieczęć)

