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        Sierpc, dnia 2017.01.12 

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczące świadczenia usług kominiarskich 

 

  Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. w 

Sierpcu zaprasza do złożenia oferty cenowej uwzględniającej podatek VAT na 

„Wykonanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych zarządzanych 

przez ZGKiM Sp. z o. o. w Sierpcu” 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 

odstąpienia od realizacji zamówienia bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, bez 

podania przyczyn y. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

     Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich, 

polegających   na: 

1. Czyszczeniu przewodów kominowych dymowych w budynkach – 4 razy w 

roku /kwartalnie/, 

2. Czyszczeniu przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku /wrzesień/ 

3. Przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych – 

1 raz w roku /wrzesień/  w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z póżn. zm/. 

W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania zadania. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. 

II. Informacje o zasobie mieszkaniowym ZGKiM 

- ilość budynków mieszkalnych  - 69, 

- ilość lokali ogółem – 830 w tym z c.o.- 490, ogrzewanie piecowe – 340 

-ilość przewodów dymowych – około 300 szt. 

- ilość przewodów wentylacyjnych – 1.200 szt. 

III. Termin  realizacji -  od daty podpisania umowy-  do dnia 31.12.2019r. 

IV. Opis warunków wymaganych do spełnienia przez wykonawców. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem 

zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 



wykonanie zamówienia. 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1/ ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy zadania, 

którego dotyczy zaproszenie. 

2/ na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego przeprowadzającego 

postępowanie i adres Wykonawcy. 

3/ ceny w ofercie należy podać w walucie PLN 

VI.  Oferty należy złożyć w formie pisemnej w terminie: 

do dnia 26 01.2017r. do godz. 13.00 na sekretariacie na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. 

Ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 55-35. 

 

Wzór oferty stanowi załącznik nr. 1 

 

Prezes Zarządu 

Mgr inż. Wiesław Kleczkowski 

 

 

 


