
O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 

„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konopnickiej 41  w Jastrowiu”

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
    64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9,  tel. 67/2662751.
2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony 
    (prowadzony poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . - Prawo zamówień publicznych 
     – zamówienie do 30.000 euro).
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest:
    - na stronie internetowej: www.jastrowie.naszzgm.pl
    - w siedzibie Zamawiającego -  ZGM w Jastrowiu sp. z o.o., 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9
4. Przedmiot zamówienia:
    Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w  Jastrowiu przy ul. Konopnickiej 41, 
      w tym:

• wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę oraz pokrycia z papy;
• wykonanie elewacji ścian wraz z dociepleniem i wymianą drzwi wejściowych;
• wykonanie izolacji fundamentów.

    Szczegółowy opis i wykaz prac zawarty jest w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków.
    Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę
    ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
    spełnią wszystkie wymagane warunki zawarte w SIWZ.
9. Wadium.
    Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
      spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.  Poznańska 9, 64-915 Jastrowie  
      – sekretariat  (I piętro) pok. nr 3, w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 12.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego a wyniki przetargu 
      ogłoszone zostaną na stronie internetowej:  
      www.jastrowie.naszzgm.pl
12. Termin związania ofertą: do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, lecz nie dłużej
      niż 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.

Jastrowie, dnia 30 kwietnia 2018 r.

http://www.jastrowie.naszzgm.pl/
http://www.jastrowie.naszzgm.pl/

