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

Wrocław, dnia 29.11.2021r.

OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie opinii technicznej w sprawie remontu garażu przy klatkach
Graniczna 1-9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Granicznej 1-13 i Mieszczańskiej 1-3 w m. Siechnicach .
Prosimy o złożenie oferty na wykonanie:
- opinii technicznej, dotyczącej ustalenia przyczyny występowania przecieków na
ścianach i sufitach w garażu wraz z wskazaniem sposobu wykonania remontu likwidacji przyczyny zalewania garażu przy klatkach Graniczna 1-9 oraz wykonanie
kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.
Wymogi – dla Wykonawcy:
- zapewnienie środków finansowych na całość zadania,
- wykonanie zadania w całości,
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Termin realizacji zadania w okresie od stycznia 2022r. do lutego 2022r.
Oferty należy składać w terminie do

20.12.2021r. 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:
- opinii technicznej, dotyczącej ustalenia przyczyny występowania przecieków na
ścianach i sufitach w garażu wraz z wskazaniem sposobu wykonania remontu likwidacji przyczyny zlewania garażu przy klatkach Graniczna 1-9 oraz wykonanie
kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.
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,

…………………………………
Podpis

