
Znak sprawy: ZP/07/ZGM/2023 
Kąty Wrocławskie, dnia 14 marca 2023r  

  
Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Kątach Wrocławskich 

ul. 1 Maja 85  
55-080 Kąty Wrocławskie 

NIP: 913-00-05-147 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych*  
 

1. Zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na: 
 

MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO 
DWUFUNKCYJNEGO O MOCY P=20 kW ORAZ MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA I INSTALACJI CWU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI w budynku przy ul. 
Popiełuszki 8/5 w Kątach Wrocławskich. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy 
3. Kryteria oceny ofert:  (cena i opis innych kryteriów – jeżeli dotyczy): 100% cena 
4. Wymagania stawiane wykonawcom w zakresie: doświadczenia zawodowego, uprawnień, 

kwalifikacji, atestów, certyfikatów, koncesji itp.: nie dotyczy 
 

5. Sposób przygotowania oferty: 
 

1) Ofertę sporządzić należy na załączonym do zapytania ofertowego druku „FORMULARZ 
OFERTOWY”; 

2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę  
upoważnioną; 

3) Oferta winna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; 

4) Oferta winna zawierać oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek ZUS i 
zobowiązań podatkowych bądź że zalega ale ma decyzją organu podatkowego zaległości 
rozłożone na raty. 
 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2023r, do godziny 11:00 

- drogą elektroniczną: e-mail: zgm@zgmkwr.pl lub artur.rajca@zgmkwr.pl 
- lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie 
- przez Platformę Zamawiającego na adres: ………………………………………. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia: Artur Rajca tel. 71 316 70 79. 
7. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie ofertowanej ceny oraz 
innych kryteriów; 

2) w przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany 
telefonicznie lub pisemnie o wyborze oferty i terminie podpisania umowy; 

3) jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych 
ofert; 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych; 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia udzielenia zamówienia na każdym etapie jego 

przeprowadzania podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
6) do przeprowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej wynikającej z ustawy 

Pzp. 
 

8. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 



1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników 
postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. zawartych w ofercie oraz w jej załącznikach. 

2) Zamawiający informuję, że dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane są w celu 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w tym: 

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą;  
- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy; 
- przeprowadzenia ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione 

podmioty. 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót 
oraz we wzorze umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną budynku. W 
tym celu należy skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego.   
 

DO OFERTY NIE JEST WYMAGANE ZAŁĄCZENIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO. 
 
 
Załącznik do zapytania*: 

 
- Formularz oferty; 
- Przedmiar robót;  
- Dokumentacja projektowa; 
- Wzór umowy. 

 
 
 
 
 
 
 

……..…………………..…………………….………… 
         (podpis Kierownika Zamawiającego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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