
   

Reda, dnia 18.05.2020 r. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Montaż indywidualnych 

elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali 

wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.” 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie 
ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda 

NIP: 5882326751, REGON: 2208636618, KRS: 0000333978 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) montaż nowych podzielników wraz z przygotowaniem dokumentacji montażowej, 

rejestracja w systemie rozliczeniowym nowych podzielników, 

b) rozliczanie kosztów zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania lokali mieszkalnych  

z na podstawie „Regulaminu rozliczania i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów  

i usług” z zastosowaniem współczynników redukcyjnych z tytułu usytuowania 

lokali, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Montaż podzielników w mieszkaniach do 15.09.2020 r. 

2. Rozliczanie kosztów zużycia ciepła na podstawie zapisów w umowie. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferta powinna: 
 zawierać wszystkie wymagane w SWZ załączniki, 

 być opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 być podpisana czytelnie przez wykonawcę lub uprawnioną osobę reprezentującą 

wykonawcę. 

 

 

 

 

 



   

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Łąkowa 29A do 

godz. 12.00 dnia 02.06.2020 r. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 25.06.2020r. na stronie 

internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl, dodatkowo oferenci mogą uzyskać 

informację o wynikach telefonicznie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-sloneczna.pl 

  

VI. OCENA OFERT 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 

 Wiarygodność oferenta 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Danutę Fularczyk Tel. 58-6783526 

email: biuro@sm-sloneczna.pl 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

mailto:biuro@sm-sloneczna.p
http://sm-sloneczna.pl/wp-content/uploads/2019/10/Załącznik-nr-1-do-Konkursu-Ofert-z-dnia-04.10.2019-r..doc

