
 

 Gubin, dnia 02.04.2021 r. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

Znak sprawy: ZO/5/2021 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00 zł 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia 

pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie . 

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366 
 

2. Tryb zamówienia: 

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów 

Prawa zamówień publicznych 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wymiana istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z blachy na pokrycie dachowe       
z papy termozgrzewalnej jednowarstwowej.  

Szczegółowy zakres prac opisany jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego).  

a) Obowiązki Zamawiającego. 

 Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do terenu, na którym realizowany 

będzie przedmiot zamówienia, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkich informacji, pozwalających na 

sprawne wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej, 

 Zamawiający pokryje koszt wody i energii elektrycznej, 

 Zamawiający zapewni odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 

prac. 

 

 

 



 

b) Obowiązki Wykonawcy. 

 Wykonawca wyposaży swoich pracowników w niezbędną odzież roboczą, 

narzędzia i urządzenia do wykonywania prac, 

 Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla pracowników, 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie określonym przez 

Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego i sztuką budowlana.   

c) Warunki płatności. 

 Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy po zakończeniu całości prac, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót bez 

uwag, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od podpisania umowy. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – 

załącznik nr 1 

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

swz@pumgubin.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin do dnia 

09.04.2021r.   

 Ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia lub następnego. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Ocena ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 
Cena 100% 

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

postępowania 

 

9. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny. 

 

10. Dodatkowe informacje. 
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela – Pani Malwina 

Jędrzejek tel. 887 788 446 



 

11. Załączniki do zapytania ofertowego: 

l.    Formularz oferty — załącznik nr I 

2.  Przedmiar robót — załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

4. RODO – załącznik nr 4 
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