Straż Miejska
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dn. 14.11.2019 r.

ZAPROSZENIE
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na
wykonanie zadania pod nazwą:
„Usługa przeglądu technicznego, konserwacji, wykonanie drobnych napraw
radiotelefonów bazowych, przewoźnych noszonych oraz systemów antenowych stacji
bazowych”
W przypadku zainteresowania realizacją zadania, prosimy o złożenie oferty na
załączonym do zaproszenia druku „OFERTA”. Kompletna oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany druk „DRUK OFERTY” (Załącznik Nr 1);
- wypełniony i podpisany druk „FORMULARZ CENOWY” (Załącznik Nr 2).
Zamawiający informuje, że niedołączenie do złożonej oferty powyższych dokumentów
będzie skutkowało jej odrzuceniem bez możliwości uzupełnienia oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania.
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej
(osobiście, pocztą, lub e – mailem: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z dopiskiem:
„Usługa przeglądu technicznego, konserwacji, wykonanie drobnych napraw radiotelefonów
bazowych, przewoźnych noszonych oraz systemów antenowych stacji bazowych” (przy czym
mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert),
co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z
jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej
procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez
Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje
Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż do realizacji zadania, zostanie wybrany ten oferent, który
zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2019 roku do godziny 1500 :
 osobiście w siedzibie Straży Miejskiej: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21;
 przesłać na adres: Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21;
 w wersji elektronicznej na e-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl z informacją
"oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert".
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