Piekary Śląstie, 0 .05.20l9 r.

dodatkowe roboty nie ujęte w przedmiaľze rob t.

.
Wsp lnota Mieszkaniowa przy

ul. Nankera l92 i l94 w Piekarach Śląskich oglasza:

7.
8.

KONKURS OFERT

Termin wykonania usługi i czas realizacji.
Termin i warunki gwarancji oraz warunki serwisu gwarancyjnego.
Termin i warunki płatności.

oferty należy skladać w zamkniętych, opisanych i opieczętowanych kopertach!
(ofertazłoŻonaw innej formie nie spełnia wymagarr konkursu)

na

Remont schod w wejściowych (3 szt.) do budynku 192
Termin składania ofert Miejsce składania ofert -

27.05.2019

ĺ

INFORMACJE DODATKOWE:

siedziba PUI{P ''AD DoM'' Piekary Śląskie

ul.Pafizant w2

l.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą spełníaćaktualne normy

2.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualny termin przydatności

(32)380-40-83,

(32)2884s-s9

i

przepisy

prawa oraz muszą posiadać aktualne aprobaty technicane.
do uŻycia.

ZAKRES ROBOT:

3.

Remont schod w wejściowych do budynku polegający na montďŻu stopnic' podest w
i podłogi przy wejściudo klatki schodowej.
Chaľakterystyka schod w:
3
9, 9 i l0 stopni o szer. 180 cm.
Podest o wym. ok. 180x160 cm

Koordynatorem całościrob t będzie Zarządca Wsp lnoty tj. PUHP
przez nią Inspektor.

4.

Faktura za wykonanie rob t będzie wystawiona po dokonaniu odbioru koĺicowego rob t
przez właściwego Inspektora nadzoruprzy udziale Wykonawcy i przedstawicieli Wsp lnoty.

klatki:

Wejściedo klatki o wym. ok l70x160 cm

Materiał: Okładzina kamienna itp.
Demontaz Starych elemęnt w schod

'AD DoM" i

5. Płatnośza wykonaną usługę - przelewem - w terminie nie mniejszym niż 30 dni.
6. Terminy rozpoczęcia i zako czenia rob t należy uzgodnić zZarządcą.
7. Prace powinny zostać wykonanie zgodnie ze szhska budowlaną zastosowaną technologią
oraz BHP' przepisami P-Poż iĘ.'

8.

w oraz demontłŻ i

montaŻ balustrady oraz
ewentualne wykonanie tymczasowych schody nalręŻą do wykonawcy'
Prace musą uwzględniać usunięcie ubytk w w tynku schod w i elewacji.
Zarnawiający dopuszcza r żre spos b montďżu stopnic i konstrukcji schod w po
konsultacji z Inspektorem ds. technicmych lub przedstawicielami Wsp lnoty.

Jakośćwykonania rob t winna być zatwierdzona przez Przedstawicieli Wsp lnoty.

Konkurs ofert nie podlega ustawie Prawo Zam wie Publicznych. Wspĺílnota
oÍefi oraz pľawo do unieważnienia konkursu w części lub

zastÍzeg^ sobie dowolnośéwyboru
calościbez podania przyczwy.

Wsp lnota na kaźdym etapie prowadzonego konkursu zastrzega sobie prawo

sZCZEGoŁoWE oBMIARY I USTALENIE ZAKRESU oFERENT WINIEN
DoKoNAĆ NA MIEJSCU w UZGoDNIENIU Z INSPEKToREM NADZoRU.

zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

OFERTAWINNAZAWIERAĆ:

ogłoszenie o Konkursie ofert dostępne jest r wnież na stronie www.addom.com.pl.

l.

Pełną nazwę Firmy' nr Regon

, nr

NIP.

2. Kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG
3. Kserokopię uprawnieri zawodowych kierownika budowy 7lub os b z

wskazany

odpowiednimi

uprawnieniami (ieśliroboty wymagają).

4. Kserokopie polisy ubezpieczeniowej uwzględniającej wykonywane roboty budowlane
5. Ryczałtową cenę brutto za wykonanie usfugi. Cena winna uwzględniać ewentualne

Z Ętulu zamknięcia

do

konkursu lub zmiany warunkĺĺw konkursu, ofeľentowi nie

przysluguje Ędanie roszczenia w stosunku do WspĺĺInoĘ.
Wszelkie koszĘ związane z pÍzygoto\]Í^niem ofert ponoszą Oferenci.
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