
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 w Czerwionce-Leszczynach
 ul. Ligonia 5c
 44-238 Czerwionka-Leszczyny

ZGM

Załącznik do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000zł 

w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2023r.”

Czerwionka-Leszczyny .........................

Zapytanie ofertowe

dotyczące .........................................................

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ
wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130
000zł w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach“.

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce - Leszczynach

Adres Zamawiającego: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

 tel. 32/ 4311440, 32 4311232

e-mail : ….............................................

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest …......................................................................................

 
3. Okres realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia będzie następowała w okresie od …..................... do …....................

4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

     ….................................................................................................................................
5. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
Kryterium/a oceny i wyboru  Oferty stanowi:  …..................  - waga kryterium Cena – ….. %.
….................................................................... (inne kryteria i ich wagi)

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  …................................(wpisać  nazwę
postępowania) - nie otwierać przed dniem ….................... (wpisać datę otwarcia ofert). ”Na kopercie należy
podać nazwę firmy Wykonawcy.
Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W innym przypadku do Oferty
należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę. 

7. Termin składania ofert
Ofertę  należy złożyć  w terminie  do  dnia  …............................  (wpisać  datę  składania  ofert) do  godziny
….......... 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty, które wpłyną do
Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.



8. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu …....................... (wpisać datę otwarcia ofert)  o godzinie …............
O wynikach postępowania zostaną  poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Informacja
o wynikach postępowania zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę
w złożonej ofercie. 
Po  zakończeniu  procesu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zaprosi  do  zawarcia  umowy
Wykonawcę, którego oferta została ostatecznie wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Termin związania ofertą przez Wykonawcę
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres …  dni od daty otwarcia ofert.

10. Zasady wnoszenia odwołań od wyników postępowania oraz zasady ich rozpatrywania
Wykonawcy,  którzy złożyli  oferty w postępowaniu  mają  prawo wglądu w oferty złożone przez innych
Wykonawców  oraz  w  dokumentację  postępowania  na  każdym  etapie  postępowania.  Wykonawca  może
wnieść odwołanie od wyników postępowania w formie pisemnej  lub pocztą elektroniczną ( skan dokumentu
z  podpisem)  do  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  roboczych  od  zamieszczenia  informacji  o  wynikach
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu
złożenia odwołania ma data i godzina wpływu  odwołania do Zamawiającego. 
Odwołania,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  wyznaczonym  terminie  podlegają  odrzuceniu.
O  wyniku  rozpatrzenia  odwołania  Zamawiający  informuje  uczestników postępowania,  których  dotyczy
odwołanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający
może podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako kolejna w rankingu złożonych
ofert..
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

11. Określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1.  Wszelka  korespondencja  kierowana  przez  Zamawiającego  do  Wykonawców  w  ramach  niniejszego
postępowania  przekazywana  będzie  drogą  elektroniczną  na  adres  poczty elektronicznej  wskazany przez
Wykonawcę  w  Formularzu  ofertowym.  Brak  potwierdzenia  przez  Wykonawcę  otrzymania  wiadomości
mailowej nie ma wpływu na skuteczność doręczenia korespondencji przez Zamawiającego. Zamawiający
może również dodatkowo przesłać korespondencję pocztą tradycyjną.
2.Wszelka  korespondencja  kierowana  przez  Wykonawcę  do  Zamawiającego  w  ramach  niniejszego
postępowania ( za wyjątkiem oferty, która musi zostać złożona pisemnie w siedzibie Zamawiającego) może
być przekazywana według wyboru Wykonawcy, w następujący sposób: 
a) pisemnie na adres: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach                
ul. Ligonia 5c

44-238 Czerwionka-Leszczyny

b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
….................................................

12.  Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
 
…......................................... (imię, nazwisko pracownika ZGM)
adres poczty elektronicznej ............................................................
Tel. (32) 43 11 440 wew........................

Załączniki do Zapytania ofertowego:

…..................................

…..................................


