OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
WYKONANIE USŁUGI
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do
udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:
Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla zadania inwestycyjnego związanego
z modernizacją systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT”
Sp. z o.o..
Adres obiektów objętych planowanymi pracami:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Działki nr ewid. 3/24, 3/41, 3/103, 3/119, 3/120, 3/123, 3/124, 3/218, 3/236, 3/275, 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:
W zakres planowanych prac wchodzi:
 wykonanie audytu efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (m. in. Ustawą o efektywności energetycznej wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawą
o charakterystyce energetycznej budynków wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawą „Prawo
budowlane”, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form
audytu energetycznego);
 przygotowanie informacji oraz wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki.
Warunki udziału w konkursie:
1. Oferent musi dysponować potencjałem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia,
 warunki płatności,
 termin realizacji,
 krótki opis zakresu prac.
Prosimy również o dołączenie referencji.
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu inwestora tj. zpsgamrat@zpsgamrat.pl
lub bezpośrednio w siedzibie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wykonanie audytu
efektywności energetycznej”.
Termin składania ofert do dnia: 29 stycznia 2021 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. 13 491 44 11, kom. 601 950 995, email: jkuznecki@zpsgamrat.pl
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

