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Lubaczów, dnia 24.04.2017 r.  
 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2017 
 

 W związku z realizacją projektu pn „Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na os. Jagiellonów w Lubaczowie” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020, działanie 3.2 – Modernizacja Energetyczna budynków – wielorodzinne 
budynki mieszkalne, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie zwraca się  
z prośba o przedłożenie oferty: 

 
 

Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Słowackiego 34A 
37-600 Lubaczów 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w zakresie termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 
 

1. na os. Jagiellonów 1 w Lubaczowie 
2. na os. Jagiellonów 2 w Lubaczowie 
3. na os. Jagiellonów 3 w Lubaczowie 
4. na os. Jagiellonów 4 w Lubaczowie 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Zamówienie nie obejmuje montażu zaworów termostatycznych. 
 
Kod CPV 
 
45000000-7  - roboty budowlane 
45443000-4  - roboty elewacyjne 
45421130-4  - instalowanie drzwi i okien 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym 
 oraz przedmiarze robót, które są do pobrania w siedzibie Zamawiającego. 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
 
O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy spełniający wymagania 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do pobrania  
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego , adres: 
http://smlub.pl/index.php/termomodernizacja-ii/ 
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Ewentualne wykazane w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, 
producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane  
przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne  
do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach ale zobowiązany 
jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia 
itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. 
 
 
Termin wykonania zamówienia:   
 
Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia: piątek, 27 październik 2017 r.  
 
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania 
punktacji: 
 
 
Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco: 
 
Nr Opis kryterium Waga Sposób przyznawania punktacji 

 
 
1. 

 
Cena 

 
90 pkt 

 
najniższa zaoferowana cena    x 90 pkt  
cena oferty badanej    
             

 
2. 

 
Okres gwarancji 

 
10 pkt 

 
okres oferty badanej                    x 10 pkt  
najdłuższy zaoferowany okres  
 

 
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić 
końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia określone 
warunki i uzyska największą ilość punktów. 
 
Termin składania ofert: 
 
Środa, 10 maj 2017 r. do godz. 1130. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
 
Miejsce składania ofert: 
 
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego  
tj. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 34A,  
37-600 Lubaczów.  
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