
Gołdap, dnia 02.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i

c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku 

WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi

Zamawiający:

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14

19 – 500 Gołdap

w imieniu, której działa:

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. 

ul. Konstytucji 3 Maja 3

19 – 500 Gołdap

Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na:

1. Demontażu istniejących instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach,

2. Demontażu i utylizacji kotłów c.o.,

3. Rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u.,

4. Inne prace towarzyszące,

Zakres prac zgodny z przedmiarem robót – z pominięciem demontażu i utylizacji pieców i trzonów kuchennych

licowanych kaflami ( wykreślono z przedmiaru ).

Adres: 

Budynek WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi lokale nr : 8, 15, 16, 27, 29, 30, 31, 47, 56, 57, 59, 62, 78.

Termin realizacji zamówienia:

III i IV kw. 2020

Termin płatności wynagrodzenia: po zakończeniu usługi potwierdzonej bezusterkowym odbiorem robót.

Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 lipiec 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.  sekretariacie

ADM Gołdap,  ul.  Konstytucji  3  Maja  3,  19  –  500  Gołdap,   osobiście  lub  za  pośrednictwem poczty   w

zamkniętej  kopercie  z  umieszczoną  na  niej  nazwą  i  adresem  Wykonawcy  oraz  dopiskiem  „  Oferta  na

wykonanie robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych

budynku WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi ”

b. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 lipiec 2020 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój

nr 4.

c. o wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Sposób przygotowania oferty:

a. ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego Zapytania,



b. na każdy lokal oddzielnie przygotować kosztorys ofertowy,

c.  wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacje dodatkowe:

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia

lub doprecyzowania ofert oraz możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

b. niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie

oferty nie  stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony

podmiotu, który złożył ofertę.

c. w przypadku  pytań bądź konieczności dokonania wizji lokalnej w celu ustalenia szczegółów Zamówienia

prosimy o kontakt z Kamila Kołodziejska,  telefoniczny 662146430 lub mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny

mailto:k.kolodziejska@admgoldap.pl

