l

GRYFICJ<IE

TOWAAZVSiWO BUDOWNIClWA SPOŁECZNEGO
SpOłlul z ograniczona odpowiedzialnościa
72-300 Gryfice. ui.Wiejska 8
tel./fax 91 384 30 51, 91 384 30 52
Regon 811934172 , NIP 857 - 1 7·29-827

ZAPYTANIE OFERTOWE

l. Zamawiający:
Gryfickie TBS Spółka z o.o.
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
teljfax. 91 384 30 51, e-mail: gryficie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wywóz odpadów niesegregowanych oraz
rzeczy wielogabarytowych z miejsc wskazanych przez zamawiającego.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i głównych wymagań:
a) Zakres robót: bieżący wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze wskazaniem
podstawie odrębnych złeceń w terminie do końca 2022 r.

zamawiającego

na

Termin realizacji do dnia 30.12.2022r.
b) Wykonawca

zobowiązuje się wykonać

przedmiot umowy z należyta

starannością,

przepisami, normami

technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,

HI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
l.

Zamawiający

wymaga aby oferta
(zał.

cenowo ofertowy

• 2.

Zamawiający

działalności

i podpisany przez Wykonawcę formularz

nr 1)

wymaga

potwierdzający, że

zawierała załączony wypełniony

także

aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

Wykonawca ubezpieczony jest od

odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej

gospodarczej.

3.

Postępowanie

4.

Kopię

prowadzone jest w języku polskim.

dokumentu

potwierdzającego

o zarejestrowaniu podmiotu w systemie BDO

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń

Wszelkie

i dokumentów:

oświadczenia,

przekazywać

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

pisemnie, za

V. Osoby po stronie

pomocą

faksu lub

Zamawiającego

VI. Miejsce i termin
l.

teł.

się

z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

dotyczących postępowania

91 384 73 25

składania

Ofertę należy złożyć

drogą elektroniczną.

uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktowania
jest pani ANNA CZUBATY

mogą

ofert:

w siedzibie Spółki (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

wywóz odpadów komunalnych
2.

Ofertę należy złożyć

3. Otwarcie ofert

Vłł.

w terminie do dnia 26.11.2021. do godz. 10.00.

nastąpi

w dniu 26.11.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki.

Opis sposobu obliczania ceny:

l. Na

załączonym

formularzu cenowo-ofertowym,

należy przedstawić cenę ofertową

brutto za wykonanie robót.

