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PRZETARG

Na wykonanie moderni Zacji oświetlenia klatek schodolvych
w Zasobach Spółdzie|ni Mieszkaniowej ,,BESKID'' w Nowym Sączu.

1. Nazrva. adres i dane teleadresowe wnioskodawcv

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIoWA ,,BESK[D''
UL.B.A.KONSTANTY 12A

W NOWYM SACZU"

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia klatek schodowych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,BESKID'' w Nowym Sączu polegająca na wymianie starych lamp na lampy
z cĄnlkiem ruchu w ilości ok. 100 sń. tj 16 klatek schodowych.
Prosimy o podanie ceny bruffo za jedną sztukę wymienionej lampy.

Zakres robót obejmuje:

- likwidacja starych lamp oświetleniowych,

- montaz nowych lamp z czujnikiem ruchu,

- przepięcie w puszkach elektrycznych i likwidacjavtytącznika czasowego'

- uzupełnienie ubytków powstaĘch po montażu lamp '

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

Wykonawcą może byó przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadc zenie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zarnówienia lub który
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie 2.



4. Termin składania ofert: upływa w dniu 10.09.202t toku

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

1. Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiotu, musi do ofeĄ doŁąc4łó pisemne
zobowiązanie tego podmiofu do udostępnienia potencj aŁu wraz z oświadczęniem tego podmiotu w
zakręsie braku powiązań kapitałowych lub osobowych zZamawiającym.

2. 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 przedryznaczonym dniem do podpisania umowy'

6. Termin realizacii zamówienia _IV kwartał 2021 roku.

7. Okres udzielonei gwarancii - 5 lat

8. Termin zwiazania oferta

Termin zsltiązania ofertą upływa po 30 dniachlicząc od terminu składania ofeń.

ofertę z dopiskiem: ,,Ofeńa na wykonanie modernizacji oświetlenia na klatkach schodowych w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu.'' na|eĘ złoĘó w formie pisemnej
na adres:

33-300 NowY sĄCZ ul 'B.A. Konstanty I2aSpołdzielnia Mieszkaniowa ,, Beskid .'

nie później niz do dnia 10.09.202l' r do godziny 14:00.

9. Zamawiaiący informuie, ze po terminie do składania ofert niezvtłocznie przystąpi do ich
ana|izy i dokonania wyboru. Zamautiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia tęrminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznieniaprzetarga
jeżeli cena najkorrystniejszej ofęrty ptzewyższa kwotę, którąZamawiający zamięrzaprzęznaczyc
na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego przetarga (bez podaniaprzyczyny). Zamawia1ący
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości przetargu, bez podania ptzyczyn,



10. Osoba dp kontaktu v!'sprawach technicznvch

Sekretariat SM,,BF.SKID" tel. 18 443 4134

Administracja SM,,BESKID" tel. 512-12I-137

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
uprawnienia budowlane.

za wykonanie, posiadającą stosowne
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Zgodnie z Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w20tG r. w sprawie

sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95|46|wezwanej da|ej,,
RoDo ,, informujemy że, Adminlstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzie|nia
Mieszkaniowa,,Beskid,, w Nowym Sączu.

|KzARzĄDU


