
Wspólnota Mieszkaniowa
,, Zwycięska IV "
ul. Zwycięska 12c-l2h
53-033 Wrocław

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie remontu - wymiany rozdzie|aczy c.o. wraz zaworami do lokali
mieszkalnych na klatkach schodowych w budyirku mieszkalnym przy
rrl. Zwycięskiej 12c-l2h we Wrocławiu.

Prosimy o złożęnie wstępnej oferty cenowej na załączonym druku dla danej inwestycji
tj.: wymiany rozdzie|aczy c.o. do lokali mieszkalnych na klatkach schodowych wraz
z zaworami w budynku mieszkalnym przy uI. Zwycięskiej l}c-Iżh we Wrocławiu.
(w załączeniu przedmiar robót )
zakres do wykonania:

o Demont aż starych skorodowanych rozdzielaczy c.o.
o Demontaż za-worów odcinających na instalacji c.o. ( zasilanie i powrót)
o utyltzaqi zdemontowanych rozdzielaczy i zaworów,
o Montazu nowych rozdzielaczy,
o Montaz nowych zaworów
o próba szczelności

Wvmogi - dla Wvkonawcv:

- zapewnienie środków finansowych na całośó zadanta,
- zapewnienie ubezpielzenla budowy na okres jej prowadzęfia)
- wykonanie zadanta w całości,
- zapewnienie kierownika robót,
- kaucja gwarancyjna 50ńhft gwarancja bankowa ubezpieczeniowa,
Oferta powinna zawteraó referencje lub wskazanie min. 3 adresów wykonanych samodzielnie
podobnych inwestycji, decyzjęRegon, zaśwtadczęnie o prowadzęniu działalności gospodarczej.
Wynagany okres gwarancji na inwestycję 36- miesięcy.
Wspólnota Mieszkaniow a zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Termin realizacii zadania: czerwiec - lipiec 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.06. 20I9r. na adres Zarządcy
tj. ,,EUREKA" Alicja Gleń pl. Strzelecki 20,50-224 Wrocław e-mail m.rozanski@eureka.wrocław.pl
przed złożęnięm oferty na|eży zapoznaó się z dokumentacjątechnlczną budynku oraz obiektem
w naturze.
Dodatkowych informacji udzieli pod nr tel. 799 - 18 - 19 lub tel. kom. 790-359-909
insp. nadzoru Mariusz Rożański.



ZESTAWIENIE WYMIANA ROZDZIELACZY W BUDYNKU
Ul. ZWYCIĘSKA 1,2c-l2h

Wymian a rozdzielaczy c.o kompletna tj.
- rozdzielacz mosiężny
- zawory odcinające mosiężne
- zawór mosiężny z miejscem na sondę z dławikiem
- kształtki mosiężne
- zawory odpowietrzające

Mamy sekcje rozdzie|aczy na budynku
-rozdzielacz 5 sekcji
-rozdzielacz 7 sekcji
-rozdzielacz 4 sekcji
-rozdzielacz l0 sekcji

rozdzie|acz 5 sekcji do wymiany 57szt.
rozdzie|acz 7 sekcji do wymiany 6szt.
rozdzielacz 4 sekcji do wymiany 18szt.
rozdzielacz 10 sekcji do wymiany lszt.



Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Wrocław, dnia .......

Wspólnota Mieszkaniowa
,,Zwycięska IV "
tl. Zwycięska 12c-l2h
53-033 Wrocław

oFERTA

REGoN

Telefon/ e-mail

NrNIP

Oferujemy wykonanie remontu - wlłniany
schodowych w budynku rnieszkalnlłn przy
otrzymanyn zapytaniem :

w kwocie netto ( słownie:

rozdzielaczy c.o. wraz z
ul. Zwycięskiej 12c-l2h

zaworaml na klatkach
Wrocławiu zgodnie z

wokresie od.... do

W załączeniu oferta wraz z speclfikacjąmateriałową,

OŚwiadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.
Oświadczam, że ftrna:
- dokładnie zapoznała się z zakresęm prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do
wykonania zamówienia,
- zaPoznała się z przedłozonym przez Wspólnotę Mieszkaniową zap5Ąaniem ofeńowynr i nie
wnosi żadnych uwag.
- Posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
w zakresie zŁożonej ofeity,
- udzieli 36 miesięcznej gwarancji na materiały i należlĄe wykonanie umowy,
- na okres udzielonej gwarancji wnosi zabezpleczenie nalezlego wykonania według własnego
wyboru w formie:
a) kaucji gwarancyjnej w wysokości 50ń wartości całości prac netto, albo
b) gwarancj i ubezpieczeniowej, albo
c) gwarancji bankowej .


