Zabierzów, dnia 30.07.2018 r.

GOPS.SP.271.1.166.2018

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2,
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Ogłoszenie o zamówieniu polegającym na wykonaniu usługi naprawy dachu domu
jednorodzinnego w miejscowości Szczyglice.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres usługi polegającej na wykonanie usługi naprawy dachu domu
jednorodzinnego w miejscowości Szczyglice:
a) wykonanie usługi polegać będzie na naprawie zerwanych dwóch skrajnych arkuszy
blachy dachowej, na krótszej połaci dachu, w strefie podbitki okapu;
b) wykonanie usługi obejmować będzie obróbkę blacharską na długości około 7 mb.
3. Miejsce i termin wykonania usługi:
Szczyglice, sierpień 2018 r.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:
Wynagrodzenie za wykonanie prawidłowo wykonanej pracy będzie przelane na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
6. Wymagania wobec wykonawcy:
Posiadanie uprawnień do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, a także
posiadanie odpowiedniego sprzętu i pracowników
7. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
b) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna
2, 32-080 Zabierzów – sekretariat lub drogą mailową na adres: gops@zabierzow.org.pl
do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
10. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Paulina Pstruś, e -mail:

p.pstrus@zabierzow.org.pl, tel. (12) 285-14-13
12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

Załączniki
1. Oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.
3. Informacja RODO.

