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PRZETARG

Na wykonanie remontu części elewacji budynku klatka B oraz
poprawienie opaski z płytęk betonowych wokół budynku w przy ulicy

Barbackiego 42 w Nowym Sączu.

1. Nazwa. adres i dane teleadresowe wnioskodawcv

SPÓŁDZIBLNIA MIESZKANIoWA,,BESKID'' w NowYM sĄcZU,
UL.B.A.KONSTANTY 12A

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont części elewacji budynku klatka B orazpoprawienie zapadniętej
opaski zp$ek betonowych wokół budynku w przy ulicy Barbackiego 42 w Nowym Sączu.

Za|<res robót należy wykonaó zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru inwestora (załączni|k nr 2) sztuką budowlaną oraz obowiqzującymi przepisami.
Jednoczęśnie informujemy, ie przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu
zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczahowĄ za
wykonanie przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania obej muj e:

. zeskrobanie i zmycie zagruntowanie części elewacji budynku i cokołu budynku,

- zatopienie siatki na kleju elewacja i cokołu budynku,

- gruntowanie nałożenię tynku sylikonowego malowanie farbami ścian elewacji i cokół budynku,

- zerwanie pbrtęk opaski budynku zagęszczenie i podsypanie podłoża i ułożenie ponownie

pb.tek z odzysku .



1 .

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

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

4. Termin składania ofert: upływa w dniu 06'09.2021 roku

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

f .

KosŹorys ofertowy sporządzony na podstawi e przedmiarów inwestora stanowiący załącznik nr 2
do przetargu.
Jeżeli wykonawca powofuje się na potencjał innego podmiotu' musi do oferty doŁączyÓ pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencj ału wraz z oświadczeniem tego podmiotu w
zakresie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

3. 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 niŹ 6 miesięcy przedryZnaczonym dniem do podpisania umowy'

6. Termin realizacii zamówienia - III i IV kwartał 2021 roku.

7. Okres udzielonei swarancii - 5 lat

8. Termin zrviazania oferta

Termin związania ofertą upĘrva po 30 dniach|icząc od terminu składania ofert.

ofertę z dopiskiem: ,,Ofeńa na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego orarz
opaski wokół budynku prry ul. Barbackiego 42w Nowym Sączu.'' na|eĘ złoĘó w formie
pisemnej na adres:

33.300 NOWY sĄCZ ul .B.A. Konstanty I2aSpołdzielnia Mieszkaniowa ,, Beskid .'

nie później niż do dnia 06.09.2021 r do godziny 15:00.

9. Zamawiaiacv informuie , ze po terminie do składania ofert niezwłocznie przystąpi do ich
ana|izy i dokonania wyboru' Zamavtiającv skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia terminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnieniaprzetargu
jeŻe|i cena najkorzystniejszej ofeĘ przewyzszakwotę, którąZamawiający zamierzaprzeznaczyó
na sfinansowanie zamówienia oruzw przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporzą dzania ńiniejs'ego przetargl (bez podani up,ry",yny1. Zamavtiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości przetargu, bez podania pruyczyn,



10. Osoba do kontaktu w sprawach technicznvch

Sekretariat SM,,BESKID" tel. I8 443 4134

Administracja SM,,BESKID" tel. 5I2-I2I-137

Zama.wiający wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzia|nej zawykonanie, posiadającą stosowne
uprawnienia budowlane.

PEŁNoMo9ryĘzARzĄDUra)
Urslula Wojs

Sporzqdzil;

Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl20t6l679 z dnia 27 kwietnia
2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych ! w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95|a6|wEzwanej da|ej ,,
RoDo ,, informuiemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spótdzielnia
Mieszkaniowa,,Beskid,, w Nowym Sączu.


