Slupsk, dn. 9.05.2017r.

Nr Sprawy lltDPZN l5l20l7

OGLOSZENIE
KONKURS OFERT
,,Uslugi utrzymania czysto5ci i porzqdku na terenie i w nieruchomo5ci prry
ul. Jana Pawla II I w Slupsku."

l.

Zamawiaj4cy: Miasto Slupsk,

w

kt6rego imieniu dziala zarzqdca nieruchomo$ci
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp6lkaz o.o. w Slupsku ul. Tuwima 4,76
-2OO
Slupsk, na podstawie umowy o zarz4dzanie.
2. OkreSlenie przedmiotu zam6wienia: uslugi utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie i
w nieruchomoSci przy ul. Jana Pawla II I w Slupsku.
3. Termin wykonania zam6wienia: od dnia 1.06.2017 do dnia 28.02.2019r.
4. Termin i miejsce skladania ofert

l)

Termin skladania ofert: uplywa w dniu 18.05.2017r., o godz. 7:10
2) Ofertg naleZy zloly(, na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Slupsk ul Tuwima, 4 pok6j nr 4 (sekretariat)
3) Ofertg nale?y zloLyt, w zamknigtej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na uslugi utrzymania czysto5ci i porz4dku na terenie i w
nieruchomo5ci przy ul. Jana Pawla II I w Slupsku "
4) Ofertg naleZy sporzqdzi(, w jgzyku polskim wg. wzoru zalqcznikanr l.
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 18.05.2017r. o godz.
7:30 w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Tuwima 4, pok6j nr 5.
5. Termin platnoSci: 30 dni od daty zlohenia faktury
6. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521,
Dzial zamowieri publicznych PGM Sp. z o.o. w Slupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert bgdzie:
najni2sza cena - waga 100%.
8. Szczeg6lowe warunki udzialu w niniejszym "Konkursie ofert" okreSlone zostaly w
Instrukcji dla oferent6w.
9. ZloZenie oferty nie gwarantuje udzielenie zam6wienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiajEcy zamieSci na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie (tablica ogloszeri I pigtro).
ll. ZalEczniki:
l) Instrukcja dla oferent6w
2) Formularz oferty
3) O6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu
4) OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz uslug
6) Wykaz narzEdzi
7) Wz6r umowy

Podpisal:

