
    

   Wspólnota Mieszkaniowa                                                                      Wrocław, dnia 12.05.2020r. 

  „Małachowskiego 2-6, Dąbrowskiego 46-50” 

    pl. Strzelecki 20  

    50 – 224  Wrocław  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

OGŁASZA KONKURS OFERT 
 

na wykonanie remontu – wymiany starych  instalacji  wody zimnej, instalacji 

kanalizacji sanitarnej (pionów i poziomów) oraz budowy nowej instalacji ciepłej 

wody i cyrkulacji ( pionów i poziomu) w budynku mieszkalnym przy                            

ul. Dąbrowskiego 46-50 i Małachowskiego 2-6 we Wrocławiu.  

 
Prosimy o złożenie oferty cenowej na załączonym druku dla danej inwestycji tj.: wykonanie remontu – 

wymiany starych instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej ( pionów i poziomów) oraz 

budowy nowej  instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ( pionów i poziomu) w budynku mieszkalnym przy 

ul. Dąbrowskiego 46-50 i Małachowskiego 2-8 we Wrocławiu zgodnie z otrzymanym zapytaniem            

( w załączeniu przedmiar robót) :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zakres do wykonania: ( zgodnie z przedmiarem i projektem )  

 
-  wymiana starej instalacji wody zimnej – piony i poziomy,  

-  wymiana  instalacji kanalizacji sanitarnej – piony i poziomy,  

-  budowa nowej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją – poziom i piony,  

- demontaż gazowych przepływowych podgrzewaczy wody wraz z odcinkiem instalacji gazowej, 

wykonanie próby szczelności ( przez osobę uprawnioną)    

 

Wymogi – dla Wykonawcy:  

 
- zapewnienie środków finansowych na całość zadania, 

- zapewnienie ubezpieczenia budowy na okres jej prowadzenia na kwotę umowną planowanej 

inwestycji, 

- wykonanie zadania w całości,  

- zapewnienie kierownika robót - branżystę, 

- kaucja gwarancyjna 10% lub gwarancja bankowa ubezpieczeniowa,  

Oferta powinna zawierać referencje i wskazanie min. 3 adresów wykonanych samodzielnie podobnych 

inwestycji, decyzję Regon, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Wymagany okres gwarancji na inwestycję 36 - miesięcy. 

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.  

 

Termin realizacji  zadania:     rozpoczęcie  01czerwiec 2020r.  

                                                   zakończenie 31 sierpnia 2020r.                                            

Oferty  należy  składać  w terminie  do  25.05. 2020r.  na adres Zarządcy tj. EUREKA Zarządzanie 

Nieruchomościami  pl. Strzelecki 20,  50 - 224  Wrocław,   e-mail : m.rozanski@eureka.wroclaw.pl   

przed złożeniem oferty należy zapoznać się  z dokumentacją techniczną – projektową  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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