
 

      

 

                 Załącznik nr 6 do Regulaminu 
        udzielania zamówień o wartości 

szacunkowej poniżej 30.000 euro 
 udzielanych przez URBIS  Sp. z o.o. 

 
Gniezno, dnia 22.09.2020 r. 

URBIS Sp. z o. o.   w Gnieźnie 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert o 

wartości poniżej 30.000 euro 

 

Numer zamówienia : ZP-URB-472/2020  

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj. z 2019 r. Dz. U. 

poz. 1843 tj.) 

Przedmiot zamówienia: 

Zaprojektowanie oraz wykonanie ściany oddzielenia dwóch sąsiadujących stref pożarowych w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a., 62-200 Gniezno", zgodnie z  przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, jakie maja spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 

zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów  (Dz.U 2020. Poz. 296). 

Zamawiający: URBIS Spółka z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62 - 200 Gniezno 

  www.urbis.gniezno.pl, e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl 

1. Termin realizacji zamówienia:  

Etap 1 – w terminie do dnia 30.11.2020 r. 

Etap 2 – w terminie do dnia 31.01.2021 r. 

2. Kryteria oceny ofert: cena –   100 % 

3. Oferty należy składać: URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25  sekretariat do dnia 29.09.2020 r. do godz. 

12:00 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25 Gniezno w dniu 29.09.2020 r. o 

godz.12:15 

5. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym 

formularzu cenowym. 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem 

Dostawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisami: ZP-URB-472/2020 „Ściana p.poż ZZO 

Lulkowo” 

7. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Dostawcami są: 

Jerzy Utig  tel. 508 052 164  w godz.  8:00  -  14:00. 

Katarzyna Kolenda  tel.508 052 156., w godz. 8:00 – 14:00 
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