
 

 

Żnin, dn. 22.04.2016 r. 

DT/ 1343 /2016 

 

 

 
 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY. 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. w Żninie upoważnione przez 

Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Średniej 8 w Żninie, zaprasza do składania 

oferty na : „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem elewacji budynku 

Wspólnoty Mieszkaniowej Średnia 8 w Żninie” 

 

W załączniku: 

1. Wytyczne do zapytania cenowego. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Przedmiar W.M. Średnia 8 

 

 
Prowadząca sprawę: 

Monika Woźniak-Majewicz 

Tel. 52 302 04 07 

adres: m.wozniak-majewicz@pukznin.pl 
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Żnin, dn. 22.04.2016 r. 

DT/ 1343 /2016 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  w Żninie 

ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin 

działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Średnia 8 

zaprasza do składania ofert w celu wyboru wykonawcy na wymianę pokrycia dachowego  

i elewację budynku. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: kosztorysu ofertowego. 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i elewacja budynku przy 

ul. Średniej 8 w Żninie w zakresie wg załączonego przedmiaru. 

II. Termin wykonania zamówienia: 

30.11.2016 r. 

III. Okres gwarancji: 

Minimum 3 lata 

IV. Warunki udziału w postępowaniu, a także informacja o oświadczeniach lub 

dokumentach, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania 

warunków zamawiającego 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

2. Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą 

spełnia albo nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 - formularz oferty (na załączonym druku), 

- kosztorys ofertowy Wykonawcy 

V. Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty: 

Ofertę należy sporządzić wg załączonego przedmiaru i złożyć na załączonym druku w siedzibie 

Zamawiającego w zamkniętej kopercie. 



 

 

 

VI. Kryterium oceny oferty: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla siebie.  

VII. Miejsce i termin składania oferty: 

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego – sekretariat Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Żninie ul. Mickiewicza 22 w terminie do 06.05.2016 r. do godz. 1100 

VIII. Otwarcie oferty i jej rozstrzygnięcie: 

Otwarcie odbędzie się 06.05.2016r. o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie 

o wyborze oferty zostanie zamieszczone po wyłonieniu przez Wspólnotę Mieszkaniową 

Wykonawcy na stronie www.pukznin.pl 

IX. Termin płatności faktury – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego oraz po dokonaniu 

odbioru robót budowlanych. 

X. Po wyłonieniu Wykonawcy przez Wspólnotę Mieszkaniową  zostanie zawarta umowa 

zawierająca szczegółowe uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. 

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą celem podpisania umowy. 

XI. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Przedmiotowe zamówienie służy do rozeznania cenowego rynku i nie jest jednoznaczne ze 

złożeniem zlecenia. 

 

 

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Monika Woźniak-Majewicz 

tel. 52 3020407, 

e-mail: m.wozniak-majewicz@pukznin.pl 
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