
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 
 
W związku z pozytywnym wynikiem oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Działania 4.2 Eko - 
przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   Zarząd 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zaprasza do złożenia ofert na wykonania zamówienia. 

I. Zamawiający 

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie 
siedziba: 32 – 500  Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 
tel. 32 623 47 54, 
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.psm-ch.pl 

II. Tytuł zapytania   

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”   

III. Publikacja zapytania  

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego  

IV. Charakter prawny zapytania 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami 
rozeznania rynku. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

V. Termin wykonania zamówienia 

Od rozpoczęcia procesu inwestycyjnego do zakończenia, wraz z rozliczeniem z Wykonawcą oraz MCP w ramach 
umowy o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Chrzanowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”  spełniającego wymagania określone konkursem 
RPMP.04.02.00-IP-12-020/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna Działanie Eko-przedsiębiorstwa. 

VI. Sposób, miejsce oraz termin złożenia ofert 

Oferty należy składać  do 31.03.2020 r. do godz. 10.00, w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera 
w siedzibie Zamawiającego p. 120. 
O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

VII.  Termin związania ofertą  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.  

VIII. Termin związania ofertą  
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.  

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikiem dostępne jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego 
ogłoszenia. Można je również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie .  

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Marek Pająk; tel. 32 62 39 79, wew.42; e-mail: techniczny@psm-ch.pl 
 
 


