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Nołvy Sącz 09.07.202| r.

PRZETARG
Na wykonanieremontuwiatrołapóww budynkachmieszkalnychprzy
ulicy Browarna34 orazRokitniańczyków3l na osiedlu Wojska
Polskiegow Nowym Sączu.
1.

Nazwa. adres i dane teleadresowewnioskodawcv

sPÓŁDzlELNtA MtEszKANloWA,,BEsKlD,,
W NoWYM sĄczu, UL.B.A.KoNSTANTY12A
2.

opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem
zamówieniajest remontwiatrotapóww budvnkachmieszka|nvchprzv ul. Browarna
34 orazRokitniańczvków
31 na osledluWoiskaPolsklegow NowvmSaczu.
Zakresrobót na|eżywykonaćzgodnie z kosztorysemofertowymsporządzonymna podstawie
przedmiaru
inwestora(załqcznik
nr 3) oddzie|nie
na każdybudynek,zgodnie
ze sztukqbudowlanq
przepisami
prawa ' Jednocześnie
orazobowiqzujqcymi
informujemy,
żeprzedmiar
robótniestanowi
podstawydo okreś|enia
przedmiotuzamówienia,a stanowijedyniemateriałpomocniczyprzy
kaIkuIowaniu
przedmiotu
cenyryczałtowej
za wykonanie
zamówienia
Zakresopracowania
obejmuje:
- wymianaorynnowania
daszkówwejściowych
Browarna34 ||k|atka,Rokitniańczyków
31 | k|atka
orazwymianadocieplenia
stropudaszku;
- odnowienieściane|ewacjiwiatrołapów
(zerwanie
odpadajqcego
tynku,gruntowanie,
zatopienie
siatkina kleju orazwyprawaelewacyjna
tynksylikonowy
);
- malowanieścian
wiatrołapu
wewnqtrz;
- remontpodestuprzedwejściem
do k|atki.

3.

Warunki udziałuw postepowaniu oraz opis sposobu dokonvwania ocenv ich
spełniania

posiadajqce
Wykonawcqmoże być przedsiębiorstwo
niezbędnqwiedzę i doświadczenie
oraz
potencjałem
dysponujqce
technicznym
i osobamizdo|nymido wykonaniazamówienia|ub który
przedstawi
pisemnezobowiqzanie
potencjału
innychpodmiotówdo udostępnienia
technicznego
i
osóbzdo|nych
do wykonania
zamówienia
w zakresie
wymienionym
w ustępie

4. Termin składaniaofert: uptywaw dniu 26,07,2o2troku

5.

Wvkaz dokumentów oraz oświadczeńniezbednvchdo złożeniawraz z oferta

t . Kosztorys ofertowy sporządzonyna podstawieprzedmiarówinwestorastanowiącyzałączniknr 3
do przetargu.

2 . Jeżeliwykonawcapowołujesię na potencjałinnegopodmiotu,musi do ofeĘ doŁączyópisemne
zobowiązanietego podmiotudo udostępnieniapotencjaŁuwraz z oświadczęniem
tego podmiotuw
zakresi e braku powiązań kapitałowychlub osobowych z Zamavtiającym'

3 . Aktualny odpis z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeżze|i
odrębneprzepisy wymagająwpisu do rejestrulub ewidencji' wystawionynie
wcześniej
niż 6 miesięcyprzedluqiznaczonym
dniemdo podpisaniaumowy.

6. Termin realizacii zamówienia - III .IV kwartał 2021 roku.
7. Okres udzieloneiswarancii- 5 Iat
8. Termin zwiazania oferta
Terminzwiązania
ofertquptywapo 30 dniach|iczqcod terminuskładania
ofert.
ofertęz dopiskiem:
przy
,,ofertana wykonanieremontuwiatrołapóww budynkachmieszkalnych
ul. Browarna34 orazRokitniańczyków
31 na osiedluWojskaPo|skiegow Nowym Sączu.,'na|eży
z|ozyć
w formiepisemnejna adres:
,,
33-300NOWYSĄCZu|.B'A.Konstanty
12aSpółdzie|nia
Mieszkaniowa
,, Beskid
nie później
niżdo dnia26.07.2021
do godziny15:00.

9.

Zamawiaiacvinformuie, żepo terminiedo składania
przystqpido ich ana|izy
ofertniezwłocznie
idokonaniawyboru.Zamawiajqcy
skontaktuje
się z wybranymwykonawcqw ce|u usta|enia
terminupodpisania
jeżeli
umowy'Zamawiajqcy
zastrzega
przetargu
sobieprawounieważnienia
cena najkorzystniejszej
oferty przewyższakwotę, którq Zamawiajqcyzamierza przeznaczyć
na sfinansowanie
zamówieniaoraz w przypadku zaistnienia okoIicznościnieznanych
Zamawiajqcemu
przetargu(bezpodaniaprzyczyny)'
W dniu sporzqdzania
niniejszego
Zamawiajqcy
zastrzega
sobieprawodo rezygnacji
przetargu,
z części
Iubcałości
bez podaniaprzyczyn.

10. Osobado kontaktuw sprawachtechnicznvch
Sekretariat
SM ,,BESKID"
tel.1g 4434134
Administracja
SM,,BESKI
D"tel. SIZ-LZL-I37

Zamawiajqcy
Wymagawyznaczeniaosoby odpowiedzialnej
za wykonanie,posiadającą
stosowne
uprawnienia
budowlane.
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