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

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie remontu - wymiany poziomu wody zimnej w garażu budynku
mieszkalnego przy ul. Zwycięskiej l}c-lZh we Wrocławiu.

Prosimy o złożenię wstępnej oferty cenowej na załączonym druku dla danej inwestycji tj.: wynianie
poziomu wody zimnej w garażu budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięskiej 12c-lZhwe Wrocławiu.
(w załączeniu przedmiar robót )
zakres do wykonania:

o Demontń tzolacjt z polipropylenu,
o Demontaz skorodowanego rurociągu stalowego - poziomu z.w.
o Demont ażu zaworów popionowych
c utylizacji zdemontowanych rur i otulin,
o Montaz rurociągu - poziomu zrurPP ,

o Montaz zaworów podpionowych odcinających,
o wykonanie próby ciśnieniowej,
o Montaż otuliny z polipropylenu.

Wymogi - dla Wvkonawcy:

- zapewnienie środków finansowych na całość zadu,ia,
- zapewnienie ubezpieczęniabudowy na okres jej prowadzenla,
- wykonanie zadania w całości,
- zapewnienie kierownika robót,
- kaucja gwarancyjna 50ńlub gwarancja bankowa ubezpteczeniowa,
Oferta powinna za,wierac referencje lub wskazanie min. 3 adresów wykonanych samodzielnie
podobnych inwestycji, decyĄęRegon, zaświadczęnie o prowadzęniudziałalności gospodarczej.
Wymagany okres gwarancji na inwestycję 36- miesięcy.
W spólnota Mi eszkanio w a zastrze ga sobi e prawo swobodne go wyboru o ferenta.

Termin realizacii zadania: czerwiec - lipiec 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.06. 2OI9r. na adres Zarządcy
tj. ,,EIIREKA" Alicja Gleń pl. Strzelecki 20,50-224 Wrocław e-mail m.rozanski@eureka.wrocław.pl
przed złożęntęm oferty należy zapoznać się z dokumentacjątechniczną budynku oraz obiektem
w naturze.
Dodatkowych informacji udzieli pod nr tel.799 - 18 - 19 lub tel. kom. 790-359-909
insp. nadzoru Mariusz Różański.
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Wrocław, dnia .......

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

oFERTA
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Teleforr/ e-mail

NrNIP REGoN

Oferujemy wykonanie remonfu wyniany poziomu wody zimnej w garńl budynku
mieszkalnego przy ul. ZwycięskiĄ I2c-I2h Wrocławiu zgodnie z otrzymanym zapytaniem :

w kwocie netto ( słownie:

w okresie od

W załączeniu oferta wraz z specyfikacjąmateriałową.

Oświadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.
Oświadczam, że fttrna;
- dokładnie zapoznała się z zakresem prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do
wykonania zamówienia,
- zapoznała się z przedłozonyn przez Wspólnotę Mieszkaniową zap5Ąaniem oferlowynr i nie
wnosi zadnych uwag.
- posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówtenia
w zakręsie złożonĄ oferty,
- udzieli 36 miesięcznej gwarancji na matertaŁy inależlĄe wykonanie umowy,
- na okres udzielonej gwarancji wnosi zabezpieczenie należytego wykonania według własnego
wyboru w formie:
a) kaucji gwarancyjnej w wysokości 5%o wańości całości prac netto, albo
b) gwarancj t ńezpieczeniowej, albo
c) gwarancji baŃowej .

do


