Wspólnota Mieszkaniowa
,, Poleska 43-47B'
ul. Poleska 43-47B
51 - 354 Wrocław
NIP 895_18_42-777

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie remontu

-

oświetlenia awaryjnego

ni

klatkach schodowych
i korytarzy bocznych w śluzachprowadzących do garaĘ oraz
w garaŻach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poleskiej
43-47 we Wrocławiu.

o

na

z specyfikacją
oświetlenia
awaryjnego
na klatkach
schodowych i korytarzy bocznych w śluzachprowadzących d,o garaĘ oraz
w garażach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy uI. Poleskiej 43-47
we wrocławiu.
(W załączeniu specyfi kacj a zamówienia remontu).
Prosimy

złożęnle oferly

zńączonym druku wraz

materiałową dla danej inwestycji remontu

Wymogi - dla Wvkonawcv:

zapewnienie środków finansowych na całośćzadania,
zapewnienie ubezpieczeniabudowy na okres jej prowadzenla,
wykonanie zadania w całości,
kaucja gwarancyjna 5 oń lub gwarancja bankowaubezpteczeniowa,
Oferta powinna zawierac referencje lub wskazanię min. 3 adresów wykonanych samodzielnie
PodobnYch inwestycji, decyzję Regon, zaświadczente o prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Wymagany okres gwarancji na inwestycję 24 - miesiące.
WsPÓlnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
-

Termin realizacji zadania w okresie od października 2019 do listopada 2019r.
oferty należy składać w terminie do 05.09.2019r. na adres Zarządcy
tj.

,,EUREKA" Alicja Gleń pl. Strzelecki 20

50 - 114 Wrocław;

e-mail : bok@ęureka.wroclaw.pl przed złożenlęm oferty należy zapoznać się
z dokumentacją techniczną oraz obiektem w naturzę.

Dodatkowych informacji udzieli pod nr tel. (71) 799
insp. nadzoru Mariusz Różański.

-

18

-

19 lub tel. kom. 790-3 5g-g)9,

Specyfikacja zamówienia remontu oświetleniaawaryjnego i ewakuacyjnego na
klatkach schodowych i korytarzy bocznycho w śluzachprowadzących do garaĘ
oraz w garażach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poleskiej
43-47 we Wrocławiu.
zakres do wvkonania:
Demontaż starych lamp awaryjnych + utylizacja.
Modernizacja niesprawnego oświetleniaawaryjnego i ż4hnaklatkach schodowych (korytarze
boczne), przy windach, w śluzachprowadzących do garuży orazw garażach.
Naprawa tynku na sufitach po zdemontowanych lampach * malowanie sufitów.

W chwili obecnej oświetlenie jest w całościniesprawne,
Do modernizacji są następujące elementy, klatka Poleska 45-47z

AW w kory.tarzach klatki schodowej ul. Poleska 47 - 56szt./ opraw 18W
(po 7 opraw na każdym z 8 pięter, w tym 2 szt. na każdym piętrze oprocz funkcji AW są też24h),
długośćkorytarzakrótszego 16m, korytarz dłuższy 22m, wysokośó 2,6m,

- oprawy awaryjne

AW w korytarzachklatki schodowej ul. Poleska 45 - 56szt. opraw 18W
(po 7 opraw na każdym z 8 pięter, w tym 2 sztuki na każdym piętrze oproaz funkcji AW są też24h),
- oprawy awaryjne

długo śćkorytarza krótszego

1

6m, koryt arz dłuższy 22m, wy sokośó 2,6m,

- oprawy awaryjne w pionie przed windami k|.47 i 45
na każdej klatce, łącznie l8sztlopraw do wymiany

- po

9 sztuk plafoniery

AW E27 2xmaks 45W

- śluzydo garażu kL47 i 45 - w sumie Zszt.loprawy 18W z funkcją świecenia 24h

w garażuk1.47i45 -7szt.lopraw świetlówko!\Tch 2x36W, dodatkowo naIeży zapewnió
doświetlenie hydrantów i gaśnicw garażu zgodnie z obowięującymi normami
- oprawy

Do modernizacji są następujące elementy, klatka Poleska 43:
- oprawy awaryjne AW w kor7Ąarzach klatki schodowych ul. Poleska 43 - 64szt,l oprawy 18W
(po 8 opraw na każdym z 8 pięter, w tym 2 szt. na każdym piętrze oprócz funkcji AW są też24h),

długośćkorytarzy oba po 22m,v"ysokość2,6m,
- oprawy awaryjne w pionie ptzed windami k1.43 - 9 szt. plafoniery

- śluzydo garażu

-

AW E27 żxmaks 45W,

Iszt.l oprawa 18W z funkcją świecenia 24h

w garażu,6szt.lopraw świetlowko!\ych 2x36W, dodatkowo
hydrantów i gaśnicw garażu zgodnie z obowiązującymi normami
- oprawy

na|eży zapewnić doświętlenie

Łącznie do wymiany na całej wspólnocie:
- oprawy awaryjne w korytarzach klatek,
- oprawy w pionach przy

I76szt.lopraw (w tym 48szt. opraw 24h),

windach-27szt./ opraw

- oprawy w śluzach- 3 szt.
- oprawy

w garażach 13

szt.

- oprawy doświetlęniehydrantów

i gaśniclŻszt.

