
Wspólnota Mieszkaniolva
,, Zrvvcięska l4l-"
ul. Zlvycięska 14F
53-033 Wrocław

OGŁASZA KO|{KURS OFERT
nżr wvkonanie remontu platform samochodowych w garażu podziemnym budynku
mieszkalnego przy ul. Zwycięskiej 14F we Wrocławiu. '

Prosilll1, o złożęnte wstęprrej of-erty cenowej na załączonym druku dla danej inwestycji tj.: remont
platfbrnl lra.jazdowych w galazll podziemnym budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięskiej 14F we
wrocłarviu.
Zakres do wykonania:

l Detlontaż blach.iezdnych, burlnic oraz najazdow
. Śrutowanie oraz cynkowanie ogniowe demontowanych elementów
o czyszczęnie z rdzy, odtłuszczanie, pokrycie farbą elementów konstrukcyjnych platform
o wyrlliana rrrateriałów r-rzr-rpełniających: śruby, nakrętki i inne
o Dokonanie wszelkich oclbiorów w lJrzędzie Dozoru Technicznego
l uzyskanie decyzji uDT - pozwolenie na eksploatację
. Wykonanie dokumentac.j i powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej

Z uwa_l_li Ila zakrycie części elenlentow rzeczywisty zakres robót może ulec zmianie.
Po strollie Wykorrawcy Ieży uzyskanie wszelkich wynikających z przepisów prawa warunków
technicznych. opinii.

Wymogi - dla Wykonawcy:
- zapewnierrie środków tinansowych na całość zadania,
- zaperł,trieIlie ubezpieczęnia budowy na okres jej prowadzęnla)
- wykorlanie zadania w całości,
- zapewniellie kierownika robót.
- kaurc.ia gwararlcy.ina 5% lub gwararrcja bankowa ubezpieczeniowa,
Ol'erta pclwintla zawierać ref-erenc.ie lub wskazanie min. 3 adresów wykonanych samodzielnie
podobrlych inwestyc.ii, decyz.ję l{egon, zaśwtadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W1,,rlagarry okres gwarancji rra ilrwestycję 36- miesięcy.
WspolIlota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Termin realizacii zadania: lipiec - wrzesień 2019r.

OtĆrty nalezy skłatlać w zatnknięte.i kopercie w terminię do .19.06.2019 r. na adres Zarządcy
ti, ,,EUREKA" Alicja Gleń pl. Strzelecki 20,50-224 Wrocław e-mail
nr.nlt4eis!*j(Ł]eureka.u:roclalv..g! przed złożeniem oferty należy zapoznac się z dokumentacją
tecllniczną budynku oraz obiektel-}l w naturze.
Dodatkowych itrl'orrtracji udzieli pod nr tel. kom. 690-088-013
insp. M irosław Made.jski.

Załącznlki
I{zr.tt roztll i eszczenia platforn-r
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Wrocław, dnia .......

Wspólnota Mieszkaniowa
,,Zwycięska 14F "
ul. Zwycięska 14F
53-033 Wrocław

oFERTA
Nazwa lvykonawcy

Adres wykonawcy

]-eletbll/ e-rrrail

Nr NlP .. REGON

Of'erLr.jemy wykonanie remontu wymiany poziomu wody zimnej w garażu budynku
rnieszkalnego przy ul. Zwycięskiej 14F Wrocławiu zgodnie zotrzymanym zapytaniem :

rv l<wocie netto ( słownie:

..........)

lv okresie od .... do

W załączeniu of'erta wrazz specyfikacją materiałową.

Oświadczaln, że podaIla cella obe.imuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.
OśrviadczaIn, że firma:
- dokłaclnie zapoznała się z zakręsem prac i uzyskała wsze|kie informacje niezbędne do
wvl<o llaIl ia zalnówien ia,
- zaponlała się z przedłozonyln przez Wspólnotę Mieszkaniową zapytaniem ofertowym i nie
lvtrosi zadnl,ch Ll\\,ag.
- posiada rviedzę, doświadczellie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
w zakresie złożorrej ot'erty,
- Lrdzieli 36 nriesięcznej gwarallc.ji rra materiały i należyte Wykonanie umowy,
- na okres udzielonej gwarancji wnosi zabezpieczenie należytego wykonania według własnego
rvyLlortl w lbrrnie:
a) kaLrc.ji gwarancyjnej w wysokości 50ń wartości całościprac netto, albo
b) gwaranc.ii ubezpieczeniolvej . albo
c) gwarancIi barlkowej .
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