
Zakład Gospodarki Komunalnej                            25.02.2011
ul. J. Waisenberga 1
08-430 Żelechów
tel./fax  + 48 25 75 41 245

Zapytanie ofertowe nr 8/2011
                     ( dotyczy transportu pospółki z kopalni pod remont dróg)

     I.  ZAMAWIAJĄCY
      Zakład Gospodarki Komunalnej
       ul. J. Waisenberga 1,  08-430 Żelechów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pospółki piaskowo – żwirowej (itp)z kopalni
(Huta Zadybska) na teren bazy ZGK, ewentualnie na miejsce  remontu drogi w granicach
gminy Żelechów. Zakład Gospodarki Komunalnej określił następujące strefy płatności:
(1) do 5 km (Zakrzówek, Kotłówka)
(2) od 5 km do 8 km (baza ZGK, Żelechów, Letnisko)
(3) od 8 km do 12 km( Kębłów, Huta Żelechowska, Wola Żelechowska, Goniwilk, Janówek)
(4) od 12 km do 15 km ( Stefanów, Piastów, Gąsiory, Kalinów)
(5) od  15 km do 20 km (Władysławów, Sokolniki)
Podane w nawiasach miejscowości służą jedynie jako przykład.

     III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
     Oferta powinna być:
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

     IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta  powinna  być  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej  na  adres:    
      marcin.michalik@umigzelechow.nazwa.pl  .    faksem  na nr: 25 75 41 245 , poczty, kuriera lub 
   też dostarczona osobiście na adres Zakład Gospodarki Komunalnej ul. 
   Waisenberga 08-430 Żelechów do dnia 07.03.2011r do g. 10.00.
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.03.2011 r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej    
   oferty zostanie ogłoszony o godzinie12:00 w siedzibie ZGK
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 oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
     treści złożonych ofert.
     V. OCENA OFERT
      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1- Cena
    2- Dyspozycyjność
    VII. DODATKOWE INFORMACJE
          Dodatkowych informacji udziela Marcin Michalik pod numerem telefonu 691 426 889 
         oraz adresem email: marcin.michalik@umigzelechow.pl.

                                                                               Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

     (-)

      Marcin Michalik


