OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108,
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:
„Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu CCTV kluczowych obiektów Spółki”
Adres robót inwestycyjnych:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Obręb ewidencyjny: 18 - GAMRAT
Inwestor:
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, który zostanie
udostępniony zgłaszającym się podmiotom po podpisaniu zobowiązań dotyczących
zachowania poufności. Na wykonaną usługę oczekujemy udzielenia 36 miesięcy gwarancji.
Warunki udziału w konkursie:
1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia.
2. Oferent musi posiadać koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie
zabezpieczenia technicznego dot. elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.
3. Pracownicy oferenta realizujący przedmiotowe prace muszą posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa dotyczące dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „POUFNE”.
4. Oferta powinna zawierać: cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot
zamówienia, warunki płatności, termin realizacji inwestycji, referencji dotyczące
realizacji robót o podobnym charakterze.
Oferty należy składać w sekretariacie inwestora w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu CCTV”.
Termin składania ofert do dnia: 08 czerwca 2018 roku do godz. 1430.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty
prosimy o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Jarosław Kuznecki tel. 13 4914411, kom. 601 950 995, email: jkuznecki@zpsgamrat.pl
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia
kosztów realizacji zamówienia oraz gwarancji prawidłowego wykonania robót.
Uwaga:
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
Prezes Zarządu
Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

