Znak sprawy: 8/ZC/18

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO
na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami)
1.

Zamawiający:
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.;
14-200 Iława; ul. Jagiellończyka 16
tel./fax 89 648-45-35
strona internetowa: www.itbs-ilawa.pl

2.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach
gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie
Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Należy poddać badaniu:
-wewnętrzną linię zasilająca
-odgałęzienia od wewnętrznej linii zasilającej
-instalacje w lokalach mieszkalnych
-instalacje oświetlenia klatki schodowej oraz oświetlenia zewnętrznego
-instalacje oświetlenia piwnic
-instalacje w pralni w budynkach gospodarczych
-instalacje odgromową
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić mieszkańców o rozpoczęciu prac poprzez
umieszczenie pisemnych informacji opatrzonych podpisem zamawiającego na drzwiach klatek
schodowych lub na tablicach informacyjnych.
Wyniki badań należy przedłożyć na protokołach w rozbiciu na poszczególne budynki.
Oferowany koszt musi zawierać cały zakres wymienionych powyżej robót i opłat z nimi
związanymi.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Ryszard Laskowski – tel. 89 648 45 35
Warunki gwarancji:
Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawą
Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi.

3.

4.

Warunki płatności:
Termin płatności wynosi 30 dni od daty złożenia faktury.
Fakturowanie przeglądów za faktyczną ilość wykonanych lokali potwierdzonych protokołem.
Fakturowanie – wystawić 2 osobne zbiorcze faktury tj. dla budynków Gminnych i dla budynków
ITBS

5.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2019r.

6.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ITBS - ZGL Sp. z o.o. przy ul. Jagiellończyka
16 w Iławie - pok. 103.
Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018r. o godz. 11.00.
Otwarcie ofert dnia 14.12.2018r. o godz. 11:30
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.itbs-ilawa.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
7.

Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz
z oświadczeniem o akceptacji warunków podanych w Zaproszeniu.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający, iż Oferent prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac
objętych zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert)
- kserokopie uprawnień niezbędnych do wykonania w/w zamówienia
- kserokopia zaświadczenia o przynależności do OIIB

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący
sposób:
“Oferta na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach
Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie”.

Załączniki do Zaproszenia:
1. Formularz ofertowy wraz z treścią oświadczenia o akceptacji warunków podanych w Zaproszeniu
– załącznik Nr 1 do Zaproszenia;
2. Wykaz budynków z lokalami – załącznik do formularza ofertowego
3. Projekt umowy

ZATWIERDZAM
Iława, dn. 04.12.2018 r.

Prezes Zarządu
mgr Zbigniew Pawłowski

