
Siechnice, dnia 5 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

"Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników zewnętrznych Siechnickiej Inwestycyjnej 
Spółki Komunalnej sp. z .o.o." 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiającym jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 - O 11 miejscowość: Siechnice, województwo: 
dolnośląski powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła li nr domu: 12, www. siksiechnice.pl, tel. 7 I 889 00 23 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia wyłączonego 
z stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 
zwanej w dalszej treści ustawą Pzp. 

Działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 
2020 r., dotyczącym udzielania zamówień publicznych, których wartość dotyczy zamówienia o wartości powyżej 
30tyś. złotych netto. 

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Spółka pragnie dokanoać zakup lub leasing kontenera socjalnego wraz z zapleczem sanitarnym dla 
pracowników terenowych w liczbie I O. 

Interesuje mnie zakup zestawu gotowych z wyposażeniem kontenerów w założonym układzie, w skład którego 
wchodzi: 

• pomieszczenie szatni - wyposażone w ławki i szafki na odzież czystą i robocza, 
• pomieszczenie socjalne - wyposażone w zlewozmywak, lodówkę, czajnik, palnik np. indukcyjny, 

szatka, 
• WC - co najmniej jedna miska ustępowa, pisuar, umywalka, 
• łazienka - co najmniej jeden prysznic, umywalka robocza, umywalka czysta, 

Przykładowy poglądowy układ kontenerów przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Zestaw kontenerów musi zostać wyposażony w niezbędną instalację elektryczna i sanitarną oraz posiadać 
ogrzewanie - kontener wykorzystywany całorocznie jako zaplecze socjalne dla pracowników terenowych. 

Obiekt będzie posadowiony na punktowych fundamentach, jednakże musi być możliwość demontaż 
poszczególnych elementów/modułów i ich transportowanie. 

Proszę o przedstawienie Państwa oferty propozycji modułowych obiektów umożliwiających spełnić warunki 
i oczekiwania opisane powyżej - rysunek jest wyłącznie poglądowy, a zamawiający dopuszcza inny układ 
pomieszczeń. 

Ili. TERMIN REALIZACJI 

Przewidywany termin zakupu i dostawy od I czerwca 2020 r. 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

I. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

55-011 Siechnice 

Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 

Elektronicznie na adres e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl z nazwą w tytule: 

,,OFERTA SISK Z.8.2020- SPRZEDAŻ/ LEASING KONTENERA SOCIALNEGO" 

2. Termin składania ofert do 31 marca 2020 roku do godziny 10.00. 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie rzut oferowanego przedmiotu wraz z wymiarami, wykaz 

wyposażenia oraz opis konstrukcji z jakiej jest wykonany przedmiot. 
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VI. OSOBA KONT AKTOWA I UDZIELAJĄCA INFORMACJI 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

• Sprawy dot. przedmiotu zamówienia, przygotowania ofert: 

Krzysztof Maj tel. 609 996 766, e-mail: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl 

Zatwierdził: 

Siechnice, dnia .. ??f.??.~:.~P..-47 
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