
Wałbrzych, 19.12.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZO/0011/2.6/12/2018-RI/S10-12 NA:

Wykonanie robót  instalacyjnych w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego  przy  ul.  Senatorskiej  10-12  w Wałbrzychu  –  branża  instalacyjna”  –  zgodnie

z umową  o  dofinansowanie nr  POIS.01.03.02-00-0011/17-00  dla  projektu  pn:  „Wzrost

efektywności  energetycznej  wielorodzinnych  budynków  mieszkalnych  znajdujących  się  pod

zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”.

Pełne  zapytanie  ofertowe  wraz  z  załącznikami  znajduje  się  na  oficjalnej  stronie  internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pod adresem: 

www.smpodzamcze.com.pl

oraz w bazie konkurencyjności na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Termin realizacji zamówienia – do 15.09.2019 r.

Termin  składania  ofert  upływa  08.01.2019  r.  o  godz.  15.00  (liczy  się  data  wpływu  kompletu
dokumentów do Zamawiającego).

Otwarcie ofert nastąpi: 09.01.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Termin związania ofertą 40 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020- nr MIiR/IiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017:
Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto.
Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.)

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  do  swobodnego  wyboru  oferty  zgodnie  z  zasadą
konkurencyjności  oraz  prawo do unieważnienia  zapytania  ofertowego w każdym momencie  bez
podania przyczyny.
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