
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-83-04
e-mail:  biuro@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania:   -----

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Wykonanie  okresowego przeglądu  oraz konserwacji  gaśnic  proszkowych typu ABC oraz
hydrantów  ppoż.  wewnętrznych,  wykonanie    badania  technicznego  przeciwpożarowych
wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego”.

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: Usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie okresowego przeglądu oraz konserwacji gaśnic proszkowych typu ABC oraz

hydrantów ppoż. wewnętrznych, wykonanie  badania technicznego przeciwpożarowych
wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego.

Usługa dotyczy obiektów należących do Gminy Staszów
1. Budynek Urzędu  ul. Opatowska 31.
2. Budynki Akademickie przy ul. Szkolnej 14 (C;D)

CPV: 75251110-4    Usługi ochrony przeciwpożarowej

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
 osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok.

Nr 107
 telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 25
 e-mailem:  biuro@staszow.pl 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  Mariusz Sobieniak - Inspektor

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia –  do 28.10.2022r

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    Posiadają  doświadczenie w realizacji  usług  odpowiadających przedmiotowi  zamówienia,  dysponują
wykwalifikowanymi pracownikami i niezbędnym sprzętem.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną  złożona przez wykonawcę, spełniającego określone 
                                                                    (podać kryteria wyboru inne niż cena)

wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (15) 864-83-04 lub
na adres biuro@staszow.pl  w terminie do dnia  07.10.2022r . do godz. 9.00
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta  winna  być  sporządzona na  „Formularzu oferty  cenowej”  –  wzór w załączeniu do  niniejszego
zaproszenia. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie  przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego ofertę
wybrano  telefonicznie.
                                                         (podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia: 27.09.2022r.                     

     B U R M I S T R Z
                                                                                                               /-/  Leszek Kopeć
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