
Gryfice, dnia 29 ,I0 .2021t.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o,, ul. Wiejska 8,72-300 Gryfice,

adres strony intemetowej : www.gryfickietbs.pl

teVfax. 91 384 30 51,

zaprasza do składania ofert cenorvych na wykonanie instalacji monitoringu wĘjnego

przy ul. Kamieńskiej 1lA,B,C,D i Trzygłowskiej 35A,B w Gryficach, obejmującego swoim

zasiggiem wiatę śmietnikową, przynależną do rvw budynków (kamera w górnej części ściany

szcrytowej któregoś z budynków), a także monitorującego teren przed wejściami do klatek

schodowych wskazanych nieruchomościami.

II. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:

Zamawiający wymaga, aby do złożonej oferty cenowej zalącryć kosztorys i przedmiar

robót,, z wyszczególnieniem poszczególnych etapów prac koniecznych do wykonania

niniejszego zadania. Wykonawca zobowiązuje się wykonaó przedmiot Zapytańa ofeńowego

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przewidywany termin realizacji zadania: I kwartał 2022 n

IIL Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentamil

- imię i nazwisko pracownika - Anna Czllbaty, Mariusz Ostrowski

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8,72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel, 91 384 73 ż5 lub 91 384 30 5 1,

czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym

o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczęnia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą

Wykonawcy przekazywaó pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektronicmą.

Wszelkie zaptania dotvczące Dostepqwania należ), kielowaó nie Dóżliej niż 7 dni Drzed

upł}.wem terminu składania ofert.



V. DokumenĘ jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

-Zamawiający wymaga, aby oferta zawięrała załączony do niniejszego Zapytania

ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofeń:

- Ofertę naleĘ zlożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do

02.12.2021 r. do godz. 10:00 (w nrzynadku osobistego dostarczenia umieśció w skrz.vnce

nocztorvei przed wejściem do siedziby spólki. u|. Wiejska 8.72-300 Gryfice).

- Ofertę należy ńożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Instalacja monitoringu

wĘjnego Kamieńska 11 - Trzygłowska 35 - NIE OTWIERAC PRZED 02.12.202l r., przed

godz. 10.00".

- Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.12.2021 r, o godz. 10.15 w siedzibie Zamańajaceqo.

YII. Opis deklarowanej ceny oferĘ:

Na załączonym formularzu cenowo-ofeńowym należy przedstawió cenę ofertową brutto za

wykonanie przedmiotu Zapltania ofertowego.

wartość cenową naleĄ podać cyfrą w złotych polskich( z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku) oraz słownie,

- cena powinna zawieraó wszelkie koszty zwięane z wykonaniem przedmiotu Zapytańa

ofertowego,

- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odblłvać się

będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach:

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewźnienia postępowania bez podania

przyczylly i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie

wszystkich OferentóW w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofeń,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu ZaplĄania ofertowego, Zama,wiający

podpisze z Wykonawcą umowę / zlecenie dotyczące rea|izaĄi przedmiotu Zapylańa ofertowego,

w terminie 21 dni od daty zatwierdzeńa protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniej szą ucĘli

się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, zamawiający wybierze



kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród żożonych ofeń, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze Zapytarie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętfznego Regulaminu

Zunawiającego w sprawie udziolania zamówień,

- od przeprowadzonego postępowania nie przyslugują Wykonawcom środki ochrony

prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie

oraz skarga.

Zalączniki:

- formularzcenowo-ofertowy.



(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NlP:
REGoN:
tel.:

fax:

e-mail:

FORMULARZ CENOWO - OFERTOVVY

Zamawiający:
Gryfickie TBS Społka z o. o,
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice

W odpowiedzi na zapytanie ofeńowe z dnia ........,..., ..,...,.na:

'ióilóil;i;;ffi;i;;;;|'

Ja/My, niżej podpisany/i,

działając w imieniu i na żecz

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Brutto: .........,....,.......,.........,.,...zł

(słownie brutto ,..,,........., ......,) w tym podatek VAT....,.,,...%.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: ...........,(pożądany okres

realizacji; do dnia 31.03.2O22r.|.

Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą pzed okres 30 dni licząc od
daty wyznaczonej na składanie ofeń,
Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres .....,....

miesięcy.
5. ośWiadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.-

(miejScowośc, data) (pieczęó i podpis osoby upoważnionej
do podpiswania ofeńy)

*niepotzebne skreśIić


