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PRZETARG

Na malowanie pokrycia dachowego - skosy od strony ogródków

w budynkach mieszkalnyeh Wzy uliay Konstanty 72 aruz Konstanty 16

na Osiedlu Wolki.

1. Nazrva. adres i dane teleadresowe wnioskodawcy

SPÓŁDzIELNIA MIESZKANIoWA,,BESK[D'' w NowYM SĄczU, UL.B.A.KoNSTANTY 12A

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest malowanie poĘcia dachowego - skosy od strony ogródków (blacha
trapezowa - obmiar robót podany w rozwinięciu) w budynkach mieszkalnychpr,y ul. Konstanty 12
oraz KonstanĘ |6 na osiedlu Wólki.

Budynek KonstanĘ 12 _ 17 5,00m2

Zakres robót:

- oczyszazenie podłoża powierzchni dachu ptzez szczotkowanie

- przemycie powierzchni dachu

- odtłuszczenie powierzchni dachu

- malowanie pędzlem powierzchni dachu farbą,,RADACH'' _ dwukrotnie'

- malowanie rynien w ilości _ 38'00mb

Budynek KonstanĘ 16 _ 215,00m2

ZaWęs robót:

. ocryszczenie podłoża powierzchni dachu przez szczotkowanie

- przemycie powierzchni dachu

. odtłuszczenie powierzchni dachu



f .

- malowanie pędzlem powierzchni dachu farbą ''RADACH'' _ dwukrotnie.

- malowanie rynien w ilości _ 48'60mb

3. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenv ich
spelniania

Wykonawcą może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub który
przedstawi pisemne zobowiązarlie innych podmiotów do udostępnienia potencj atatechnicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie 2.

4. Termin skNadania ofert: upływa w dniu 26.07.20fI rok'

5. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbednvch do złożenia wraz z oferta

1 . Jezeli wykonawca powotuje się na potencjał innego podmiotu, musi do oferty dołączyć, pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencj ała wraz z oświadczeniem tego podmiotu w
zakresie braku powiązań kapitałowych lub osobowych zZamawiającym,
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przedwyznaczonym dniem do podpisania umowy.

6, Termin realizacii zamówienia - III' Iv kwartał 2021 roku.

7. Okres udzielonei gwarancii - 5 lat

8. Termin zwiazania oferta

Termin rwiązania ofertą upĘrva po 30 dniachIicząc od terminu składania ofert'

ofertę z dopiskiem : oferta na malowanie pokrycia dachowego- skosy od strony ogródków
w budynkach mieszkalnych przy ulicy Konstanty 12 oraz KonstanĘ 16 na osiedlu wólki
na|eĘ złoĘÓ w formie pisemnej na adres:

33-300 NowY sĄCZ ul 'B.A. Konstanty lZaSpółdzięlnia Mieszkaniowa ,, Beskid .'

nie póŹniej niż do dnta26.07.2021 do godziny 15:00'

9, Zamawiaiacv informuie, ze po tęrminie do składania ofert nięzyvłocznie prrystąpi do' ich
ana|izy i dokonania wyboru. Zamawiającv skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia terminu podpisania umowy' Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargujezeli cena najkorzystniejszej ofeĘ przewyizsza kwotę, którąZamawiający zamięrza
przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego przetargu (bez podania
przyczyny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacj i z części lub całości przetargu, bez
podania przyczyn.



10. Osoba do kontaktu w sprawach technicznvch

Sekretariat SM,,BESKID" tel. 18 443 4134

Adminishacja SM,,BESKID" tel. 5 I2-ILI-I37

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
uprawnienia budowlane.

za wykonanie, posiadającą stosowne

PBrtZESBARZA,OU

,(,(#,<€h^n

Sporządziła:



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawle swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwv 95|a6lwE

zwanej da|ej ,, RoDo ,, informujemy że, Administratorem Pani/Pana 'danych osobowych jest
Spółdzielnia M ieszka niowa,, Beskid,, w Nowym Sęczu.


