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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Wrocław, w imieniu której i na rzecz której działa Spółka Wrocławskie
Mieszkania z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław zaprasza do
złożenia oferty na:
Roboty budowlane obejmujące wykonanie wentylacji w lokalach
mieszkalnych przy ul. Chudoby 5-3, ul. Górnickiego 5-8 i 13,
ul. Kościuszki 176-9, ul. Krotoszyńskiej 11-11, ul. Ładnej 5-19,
ul. Poświęckiej 3-1 i 3, ul. Prądzyńskiego 1A-20, ul. Prądzyńskiego 3212, ul. Prądzyńskiego 17-14, ul. Prądzyńskiego 32-7, ul. Reja 6-8m1,
ul. Świstackiego 24-7, ul. Traugutta 99A-29, ul. Więckowskiego 19-29
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Roboty budowlane obejmujące wykonanie wentylacji w lokalach
mieszkalnych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia
3. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy przez
strony.
II.
Warunki składania ofert
Kompletną ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik
do niniejszego zaproszenia wraz z wszystkimi załącznikami do dnia
06.03.2018r. do godz. 15:00
a) W biurze podawczym przy ul. Skłodowskiej 63A we Wrocławiu w kopercie
oznaczonej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa Wykonawcy,
z dopiskiem „do 30 000 euro”
Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez
otwarcia.
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu
do Zamawiającego.
Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Zespół Techniczno – Inwestycyjny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 63a, pok. 26 , Wrocław 50-369, tel. 71 326 41 25,
Czynne w godz. 7.30. - 15.30.
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III.

Kryteria oceny ofert
Cena brutto oferty za wykonanie zadania znaczenie 100%.

IV.

Zastrzeżenie
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków, prawo swobodnego
wyboru ofert oraz odwołania zaproszenia do składania ofert, jak i prawo
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.

V.

Informacja o wyborze oferty
Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi Wykonawcę poprzez przesłanie
informacji e-mail`em.
Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, przy
założeniu, że oferta nie będzie przekraczała środków jakie Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.

VI.

Załączniki do Zaproszenia
1. Formularz oferty
2. Projekt umowy
3. Projekty budowlane i wykonawcze
4. Przedmiary budowlane

