SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH
41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2
www.mysłowice.sr.gov.pl

administracja@myslowice.sr.gov.pl

Zaproszenie do przedstawienia propozycji cenowej

dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych, tj. kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z zm.)

Dot. Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach
użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach
Sąd Rejonowy w Mysłowicach zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej
w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług utrzymania budynków
i pogotowia awaryjnego w obiektach użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach.
1. Rodzaj zamówienia, kod CPV: usługi utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego

w obiektach użytkowanych przez Sąd - 50000000-5
2. Przedmiot zamówienia: szczegółowo opisany jest w załączniku nr 2 - wzór umowy
3. Termin i warunki realizacji zamówienia : 2022 rok

- Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 2 oraz formularz
ofertowy

-
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Zaproszenie

umieszczono

na

stronie

internetowej

www.myslowice.sr.gov.pl.
- Sąd Rejonowy w Mysłowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwość zlecenia
wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych.
4. Wymogi dotyczące złożenia oferty:
- Oferta cenowa powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 i podpisana przez uprawnioną osobę/osoby.
- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia szczegółowo opisanym w załączniku nr 2.
- Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia
propozycji cenowej.
- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie ofertowej brutto.
Oferty prosimy przesyłać/złożyć do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 15.25

- w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@myslowice.sr.gov.pl (załączyć skan
podpisanej oferty, w temacie podać Nr sprawy: PP-11/2021)
- lub złożyć w biurze podawczym albo wysłać na adres:
Sąd Rejonowy w Mysłowicach 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2
z dopiskiem ”Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia

awaryjnego w obiektach
w Mysłowicach”.
Nr sprawy: PP-11/2021
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godzinie 15:30.
W przypadku złożenia oferty drogą mailową wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału oferty.
W przedmiotowej sprawie osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Natalia Szczygieł tel. 32 3174141, e-mail: natalia.szczygiel@myslowice.sr.gov.pl

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Mysłowicach

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Otrzymują:
1) Zaproszeni Wykonawcy
2) Strona internetowa - www.mysłowice.sr.gov.pl
3) a/a

