ZAPYTANIE CENOWE na:
wynajem i pranie odzieży roboczej skażonej biologicznie i chemicznie dla 50
pracowników.
Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000
euro.
I Informacja o zamawiającym.
• nazwa i adres Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach
Śląskich, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000096731, NIP: 915-1593-209, kapitał zakładowy: 3 967 000,00 zł, tel./071/310-18-64, fax /071/310-14-72
•

adres do korespondencji:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie
•

godziny pracy spółki – 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

II Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie cenowe.
III Przedmiot zamówienia:
Wynajem i pranie odzieży roboczej skażonej biologicznie i chemicznie dla 50 pracowników.
Szczegółowy opis określa Załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie
krótszy niż 3 lata.
IV Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcia od dnia 01.10.2011r, a zakończenia
01.10.2014r.
V Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.
VI
Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej, Zamawiający będzie się kierował
kryterium: Cena – 100%. (wynagrodzenie ryczałtowe).
Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto.

VII Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.
•

•

W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie
drogą: pisemną, telefoniczną, faksem lub drogą elektroniczną – nr faksu
Zamawiającego: 071/3101864, adres e-mailowy Zamawiającego: sekretariat@zgkoborniki.pl. W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumienia,
Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania (treści) informacji bądź dokumentu.
W sprawach technicznych informacji udziela:

- Andrzej Kulczycki 691862012
VIII Propozycja cenowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – Oborniki
Śląskie 55-120, ul. Grunwaldzka 41, najpóźniej w dniu 10.09.2011r do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką
firmową) oraz napisem: „ Propozycja cenowa na wynajem i pranie odzieży roboczej skażonej
biologicznie i chemicznie dla 50 pracowników”.
IX Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym
powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
X Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
zawarta umowa w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 41, 55-120 Oborniki Śląskie.
XI Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys
ofertowy, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie ofertowe (ryczałtowe).
XII Termin związania propozycją cenową wynosi 01.10.2014r.
XIII Załączniki:
1) Przedmiot zapytania,
Oborniki Śląskie , dnia 30.08.2011r.

