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Znaksp7ary ZO_2_2020
Srcdkl wlasne

ZApRoszENtE Do SKLADANIA oFERT

(<30 000 EURo)

z dnia U.11.2O2Or.

Dotyczy procedury udzielenia zam6wienia, dla kt6rych wartosd nie przekracza wyraionej w zlotych
r6wnowartoJci 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy prawo zam6wie6 publicznych.

,PELKOM' Sp. z o.o. zaptasza do zlo2enia oferty.
'1. Pzedmiot zam6wienia

4.

Przoglqd techniczny roczny dla budynk6w admlnietrowanych przoz pelkom
Sp. z o,o. w Pelplinie (Wsp6lnoty tlieszkanlowe, budynki zasobu gmlnnego, budynkl inne).
Termin realizacji zamowienia: od '16 tistopada 2020 roku do 30 tistopada 2020 roku
Dodatkowe kryteria pozacenowe
Konaecznosd spozqdzenia dokumentacji budynk6w zar6wno technicznej jak i fotograficznej
w wersji papierowej oraz elektronicznej
Termin i miejsce skladania ofert
ofertQ nalezy zlozyc do dnia 12.11.2020 roku w formie listu, osobiscie, elektronicznie na adres
mieszkaniowka@oelkom. net.
zaproszenie do skladania ofert jest dostepne na stronie www. oelkom. ol w zakladce "pzetargi,.5. Spos6b zlo2enia oferty
ofertQ nalezy zlozyc wtaz z zalqcznikami nr 1 formulaz oferty i nr 2 wykaz budynk6w
podlegajqcych pzedmiotowi zam5\rienia oruz zalqcznikiem nr 3 oswiadczenie RODO.

6. zalozenia do umowy: (np. warunki ptatnosci, zasady odbioru peedmiotu zam6wienia, kary
umowne, rozstzyganie spor6w)
Warunki ptalrt,o6ci:
Platnosc bedzie realizowana jednorazowo po dokonaniu odbbru paedmiotu zam^wienia
protokolem pdpisanym pnez zamawiaiqcego bez uwag, na podstawie famur jednostkowych tj. na
poszczegolne nieruchomosci w tym ka2dq wsp'lnotg MieszkaniowE osobno - wystawionych przez
WykonawcQ w terminie 21 dni od otrzymania faktur. Zakohczenie czesci zam^wienia bgdzie
potwierdzone protokolem podpisanym pnez zamawiaiqcego. przy czym jedynie protok't kortcowy
bez uwag jest podstawe do kohcowego rozliczenia ptzedmiotu zam^wienia.
Kery umowne:
. Za op62nienie w realizacji zam'wienia 10O,OO zl za katdy dzien zwbki
. Za odstApienie od umowy przez Wykonawcg 10% t<woty ofefty (netto)
. za odstapianie d umowy przez zamawiaiqcego z przyczyn lezQcych po stronie wykonawcy

100/6 kwoty ofefty (netto)
Rozst zyganie spor6w:
spory badq w pierwszej kolejnosci rozstnygane porubownie. w przypadku bnku porozumienia
miedzy stronami, spory bede rozstnygane przez SEcl wtascw dta Zamawiaiqcego.
lnne specyficzne dla danego zemawienia:
Protokoly musza zosta' dostarczone Zamawiajecemu zar1wno w
i elewronicznej.
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