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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie usług kominiarskich. 

  
1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ul. Poznańska 9, 64-915 Jastrowie  
    tel. 67/2662751, e-mail: sekretariat@zgmjastrowie.pl

2. Tryb postępowania: przetarg ofertowy (prowadzony poza przepisami ustawy z dnia 
    11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z p. zm. – wartość zamówienia poniżej progu  
    określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 130 000 złotych netto).

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest:
– na stronie internetowej: www.zgmjastrowie.pl

            -     w siedzibie  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z o.o., 
                  64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9.
4. Przedmiot zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie świadczone w budynkach 
    wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
    w Jastrowiu spółka z o.o. oraz w administrowanych budynkach komunalnych, w mieście  
    Jastrowie oraz na terenach wsi Sypniewo, Samborsko, Budy i Nadarzyce
    (szczegółowy opis robót znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków:
    Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji
    Warunków Zamówienia.
9. Wadium.
      Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
10. Oferty należy składać w siedzibie 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 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego 
      a wyniki przetargu ogłoszone zostaną  na stronie internetowej www.zgmjastrowie.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 07 grudnia 2021 r.
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