Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30000 EURO na
zakup pięciu sztuk agregatów prądotwórczych wyciszonych zabudowanych z mikroprocesorową
kontrolą jakości prądu, przeznaczonych do elektronarzędzi i oświetlenia o mocy nom. min. 1,8 KW
oraz jednej sztuki agregatu o mocy nom. min. 2,5 KW
OPIS I ZAKRES DOSTAWY
1. Obszar dostawy materiału: miasto Gdańsk.
2. Wyszczególnienie opisu przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Formularz cenowy- załącznik nr 2
4. Kontakt telefoniczny: Cezary Smuga tel. 693 957 548
5. Termin i forma płatności:
Przelew 14 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości
6. Termin składania ofert : do dnia 14.02.2019 do godziny 14:00
7. Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pok. 8 (kancelaria) na
kopertach proszę napisać „Zakup agregatów dla TR” lub drogą elektroniczną na adres:
cezary.smuga@nieruchomoscigda.pl
8. Oferta musi zawierać:
a) pełne oznaczenie Oferenta: nazwa, adres, NIP, nr konta bankowego,
b) dane kontaktowe: nr telefonu, adres mailowy,
c) wypełniony i podpisany formularz cenowy,
d) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
9. Wybór oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium:
70% najniższa wartość oferty brutto.
20% najkrótszy termin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
10% najkrótszy termin dostawy.
Formularz cenowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będą stanowiły integralną część
zlecenia.
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Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informują, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których korespondencja dotyczy i mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym należy
kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie abi@gznk.pl lub formularz dostępny na stronie www.gznk.pl.

