
                                                                                                                   
                                                                                                                     Prudnik, dnia  30.03.2015 r.

DT 2420.13.2015                                                                                
                                               
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej na legalizację 30- stu
liczników ciepła w budynku przy ul. Włoskiej nr 18 w Prudniku.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż

- legalizacja

- ponowny montaż z próbą szczelności, z gwarancją na 2 lata

następujących liczników ciepła:

CO APATOR
PLT 05 127
PT 500
Ł 1 º C – 180 º C

Termin realizacji:   od 01 czerwca 2015 do 31 lipca 2015 roku

Rodzaj wynagrodzenia/Płatność:

Wypłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  do  21  dni  od  daty  złożenia  faktury  przelewem  z  konta

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT            

Kryteria oceny oferty:  Cena  100 %   

Zastrzeżenie:   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na

każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej 

1.  Do dnia  10.04.2015 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej:  Oferta na legalizację 30- stu
liczników ciepła w budynku przy ul. Włoskiej nr 18 w Prudniku. Należy wskazać nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć:

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji  –  wystawiony  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Odpis  musi  zawierać  aktualny  wykaz  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy.
Wykonawcy,  którzy  dokonali  zmian  w zakresie  organów zarządzających,  które  nie  są  uwidocznione  w
dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu

zarządzającego (np.: uchwałę w sprawie powołania określonej osoby)

W/w dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem. Pełnomocnik winien załączyć do oferty pełnomocnictwo do złożenia oferty i do zawarcia
umowy.  
Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  umieszczając  informację  na  stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz  na  tablicy

ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy
pozostają związani ofertą.

Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu:       W zakresie przedmiotu zamówienia Pan Marian Molęda tel. 77 436 38 84 wew.  34
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                                 …………………………………..
                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                       mgr inż. Zdzisław Pikuła   



OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej  podpisany/ni  działając w imieniu i na rzecz :  (pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby

Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………......

REGON.................................................nr NIP……………………………………………………….........
nr konta bankowego:.....................................................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu.........................................................................................
e-mail............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  

 Legalizację 30- stu liczników ciepła w budynku przy ul. Włoskiej nr 18 w Prudniku

1.  Oferujemy wykonanie niniejszego zadania za:

Cena netto legalizacji jednego licznika wynosi............................zł

 
Cena netto za całość zadania (30 sztuk) wynosi…….....................…………………………..zł

       
 podatek VAT za całość zadania   23 %....................................................................zł
       

 wartość brutto za całość zadania ...............................................................................zł                        

2. Legalizacja będzie wykonana w okresie od 01 czerwca 2015 do 31 lipca 2015 roku 

3. Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż

- legalizacja

- ponowny montaż z próbą szczelności, z gwarancją na 2 lata

następujących liczników ciepła:

CO APATOR
PLT 05 127
PT 500
Ł 1 º C – 180 º C

                                                                                      Podpis……………………………..................


