
Zapytanie ofertowe 
31.07.2020 

Zamawiający, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli sp. z o.o., 
zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej na 
obiektach należących spółki GKiM w Dukli sp. z o.o.”” 

- Zamówienie o wartości powyżej 50 tys. PLN netto prowadzone zgodnie z zasadą 
konkurencyjności  

− Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity z dnia 27 września 2019 r., 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), 

− W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym znajdują 
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Załącznik nr 1. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 
30 dni od dnia podpisania umowy. 
 

3. Kryteria oceny oferty: 
 
Lp.    Kryterium    Waga    Wyliczenie punktów za dane kryterium badanej oferty: 
 

 Cena ryczałtowa)    90 % 
(90 pkt)    najniższa cena  
--------------------------------------------------------- * 100 pkt * 90 % = liczba pkt 
wartość badanej oferty 

 Okres gwarancji    10 % 
(10 pkt)      
--------------------------------------------------------- *100 pkt * 10 % = liczba pkt 
 
Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 rok powyżej 5 (max 10) = 2 pkt 

4. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty: 
Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego 
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego GKiM Dukla sp. z o.o. ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla w terminie do 
dnia 10 sierpnia 2020 godzina 10.00.  
 

5.    Kontakt z zamawiającym: 
gkim@gkim.dukla.pl 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

mailto:gkim@gkim.dukla.pl


 
 Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień 

publicznych ani ustawy Kodeks cywilny. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania (uzupełniania dokumentów). 
 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 GKiM sp. z o.o. w Dukli zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów. 
 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Wzór formularza ofertowego 
3. Wykaz robót 
4. Wykaz osób 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
6. Wzór umowy 

 
 


