
Znak sprawy: ZP – 02/2018/DM

     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r., zgodnie

z art. 4 pkt. 8.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,

tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzkchojnice@op.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mzkchojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont budynków gospodarczych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach.

 Zakres prac obejmuje:

        1. Budynek olejów i płynów eksploatacyjnych:

               -  przygotowanie ścian zewnętrznych budynku (trzy ściany);
               -  docieplenie jednej ściany styropianem grubości min. 10 cm;
               -  naprawa trzech ścian zewnętrznych (nałożenie siatki, pokrycie klejem, gruntowanie, nałożenie 
                  struktury – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); 
               -  wymiana opierzeń dachowych; 
               -  położenie nowej papy termozgrzewalnej (min 4,2 mm) na dachu;
               -  uporządkowanie terenu.

           2. Budynek garażowy:
               -  wymiana opierzeń dachowych; 
               -  położenie nowej papy termozgrzewalnej (min 4,2 mm) na dachu;
               -  montaż nowych rynien dachowych (jedna strona) oraz podłączenie do istniejącej instalacji;
               -  uporządkowanie terenu.       

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA :

Termin zakończenia prac do 16.06.2018r.

OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia: min 24 miesiące od dnia odbioru prac.

KRYTERIA OCENY OFERT:  NAJNIŻSZA CENA

mailto:mzkchojnice@op.pl
http://www.mzkchojnice.pl/


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.04.2018r. do godz. 09:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53;

– za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66;

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

– w przypadku braku środków,

– z innych przyczyn.

W załączeniu:

– Zapytanie ofertowe,

– Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

– Projekt umowy – załącznik nr 2.
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