Wspólnota Mieszkaniowa
„ Graniczna 1-13, mieszczańska 1-3”
ul. Graniczna 1
55 – 011 Siechnice
NIP 896-14-92-362

Wrocław, dnia 15.09.2020r.

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie remontu – malowania 7 klatek schodowych z wykonaniem
tynku mozaikowego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Granicznej 1-13 i Mieszczańskiej 1-3 w m. Siechnicach .
Prosimy o złożenie oferty na załączonym druku wraz z kosztorysem ofertowym
dla danej inwestycji remontu – malowania.
W załączeniu książka przedmiarów.
Wymogi – dla Wykonawcy:
- zapewnienie środków finansowych na całość zadania,
- wykonanie zadania w całości,
Oferta powinna zawierać referencje lub wskazanie min. 1 adres wykonanych samodzielnie
podobnych prac, wypis z CEiDG.
Wymagany okres gwarancji na inwestycję 24 - miesiące.
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Termin realizacji zadania w okresie od październik 2020r. do stycznia 2021r.
Oferty należy składać w terminie do

30.09.2020r. na adres Zarządcy

tj. „EUREKA” Alicja Gleń pl. Strzelecki 20 50 - 114 Wrocław;
e-mail : bok@eureka.wroclaw.pl

przed złożeniem oferty należy zapoznać się obiektem

w naturze.
Dodatkowych informacji udzieli pod nr tel. (71) 799 – 18 – 19 lub tel. kom. 790-359-909,
insp. nadzoru Mariusz Różański.

Z poważaniem
Mariusz Różański

Wrocław, dnia ……………….
Wspólnota Mieszkaniowa
„ Graniczna 1-13, Mieszczańska 1-3”
ul. Graniczna 1
55 – 011 Siechnice

OFERTA
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy ………………………………………………………….…………………
Telefon/ e-mail ……………………………………………………………………….………
Nr NIP ……………………………………

REGON …………………………………

Oferujemy wykonanie remontu – malowania 7 klatek schodowych z tynkiem
mozaikowym na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Granicznej 1 - 9 w Siechnicach.
w kwocie: ..…..…………….... netto słownie: ………………………………………..
……………………………………………………………...……………………………………
w okresie od …….…………………..

do ………………………….

Oświadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania.
Oświadczam, że firma:
- dokładnie zapoznała się z zakresem prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do
wykonania zamówienia,
- zapoznała się z obiektem w naturze i nie wnosi żadnych uwag,
- posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
w zakresie złożonej oferty,
- udzieli 24 miesięcznej gwarancji na materiały i należyte wykonanie umowy,
- zapewnia ubezpieczenie na okres prowadzenia prac,
W złączeniu kosztorys ofertowy
…………………………………
Podpis

