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PRZETARG

Na wykonanie remontu wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy
ulicy Browarna34 orazRokitniańczyków 3l na osiedlu Wojska

Polskiego w Nowym Sączu.

1. Nazwa. adres i dane teleadresowe wnioskodawcv

sPÓŁDzl ELN tA Mt EszKANloWA,,BEsKlD,, W NoWYM sĄczu, U L.B.A. KoNSTANTY 12A

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wiatrotapów w budvnkach mieszka|nvch przv ul. Browarna
34 oraz Rokitniańczvków 31 na osledlu Woiska Polsklego w Nowvm Saczu.

Zakres robót na|eży wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru inwestora (załqcznik nr 3) oddzie|nie na każdy budynek,zgodnie ze sztukq budowlanq
oraz obowiqzujqcymi przepisami prawa ' Jednocześnie informujemy, że przedmiar robót nie stanowi
podstawy do okreś|enia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy
kaIkuIowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana orynnowania daszków wejściowych Browarna 34 || k|atka, Rokitniańczyków 31 | k|atka

oraz wymiana docieplenia stropu daszku;

- odnowienie ścian e|ewacji wiatrołapów (zerwanie odpadajqcego tynku, gruntowanie, zatopienie
siatki na kleju oraz wyprawa elewacyjna tynk sylikonowy );

- malowanie ścian wiatrołapu wewnqtrz;

- remont podestu przed wejściem do k|atki.



2.

3. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonvwania ocenv ich
spełniania

Wykonawcq może być przedsiębiorstwo posiadajqce niezbędnq wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujqce potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania zamówienia |ub który
przedstawi pisemne zobowiqzanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdo|nych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie

4. Termin składania ofert: uptywa w dniu 26,07,2o2t roku

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

t . Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów inwestora stanowiący załącznik nr 3
do przetargu.
Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiotu, musi do ofeĘ doŁączyó pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencj aŁu wraz z oświadczęniem tego podmiotu w
zakre s i e braku p owią zań kapitałowych lub o s ob owych z Zamavt iającym'

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżze|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przedluqiznaczonym dniem do podpisania umowy.

Termin realizacii zamówienia - III .IV kwartał 2021 roku.

Okres udzielonei swaranci i- 5 Iat

3 .

8. Termin zwiazania oferta

Termin związania ofertq uptywa po 30 dniach |iczqc od terminu składania ofert.

ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie remontu wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy
ul. Browarna 34 oraz Rokitniańczyków 31 na osiedlu Wojska Po|skiego w Nowym Sączu.,' na|eży
z|ozyć w formie pisemnej na adres:

33-300 NOWY SĄCZ u| .B'A. Konstanty 12a Spółdzie|nia Mieszkaniowa ,, Beskid ,,

nie później niż do dnia 26.07.2021 do godziny 15:00.

9. Zamawiaiacv informuie, że po terminie do składania ofert niezwłocznie przystqpi do ich ana|izy
idokonania wyboru. Zamawiajqcy skontaktuje się z wybranym wykonawcq w ce|u usta|enia
terminu podpisania umowy' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku zaistnienia okoIiczności nieznanych
Zamawiajqcemu W dniu sporzqdzania niniejszego przetargu (bez podania przyczyny)' Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części Iub całości przetargu, bez podania przyczyn.

6.

7.



10. Osoba do kontaktu w sprawach technicznvch

Sekretariat SM ,,BESKID" tel. 1g 443 4134

Administracja SM,, BESKI D" tel. SIZ-LZL-I37

Zamawiajqcy Wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
uprawnienia budowlane.

za wykonanie, posiadającą stosowne
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