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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie projektu Wymiany instalacj i gazowej wewnętrznej
w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Wojska Polskiego przy ulicy
Browarnej 37 , 40, 4I, 42, 44, 46, 48, 50 oraz przł ulicy
Rokitniańczyków 27 , 29, 35, 37 ,39 w Nowym Sączu.

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiaiacego:

SPoŁDZIELNIA MIESZKANIoWA,,BESKID''

33-300 NOWY sĄCZ'

ul. B.A" KONSTANTY 12A

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej
wewnętrznej w budynkach mieszkalnych na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu, tj.:

Browarna .37 - 2 klatki _ l2 mieszkań
Browarna -40 -2 klatki _ 12 mieszkań
Browarna .4I -f k|atki- 12 mieszkań
Browarna -44 - 3 klatki - l8 mięszkań
Browarna -46 - 4 klatki - 24 mięszkania
Browarna -48 - f klatki - l2 mięszkań
Browarna -50 - 4 klatki - 24 mieszkania
Rokitniańczyków .27 - 2 klatki _ |6 mieszkań
Rokitniańczyków -29 .4 klatki- 38 mieszkań
Rokitniańczyków -35 - 3 klatki - 18 mieszkań
Rokitniańczykow -37 - 4 klatki -24 mięszkania
Rokitniańczyków .39 - 3 klatki _ l8 mieszkań

Zakres opracowania winien obej mować:

'/ Wykonanie całej instalacji w budynku Z rlr stalowych - od istniejącego |icznika
gazowego zbiorczego,

,/ Wykonanie nowych poziomów
na klatkach schodowych z
mieszkalnych,

gazowych (korytarzami piwnicznymi) i pionow gazowych
odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach

,/ Projekt powinien zawierac wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia do wykonania
wymiany instalacji oraz kosztorys inwestorski,

,/ Projekt na|eŻy wykonać z na|eŻytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.



Zamawiający za|eca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej, a I'akŻę zdobył na swoją
odpowiedzialnośó i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą byó konieczne do
plzygotowania oferty oraz Zawarcia umowy na wykonania zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Wykonawcą moŻe być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczęnie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub który
przedstawi pisemne zobowiązanie innyeh podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresię wymienionym w ustępie 2.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec
Spótdzielni lub są zniąw sporze.

4. Mieisce i termin składania ofert:

ofertę z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie projektu wymiany instalacji gazowej wewnętrznej
w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu'' na|eiy zŁożyÓ
w formię pisemnej na adres: Spótdzielnia Mięszkaniowa ,.BESKID'', ul '  Konstanty l2A,33-300
Nowy Sącz nie póżniej niz do dnia 17.01.2022 roku. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Spótdzielni w dniu |9,01 .f02f roku o godz. 10.00.

5. Wykaz dokumentów:

,/ Aktualny odpis z właściwego rejestru
o działalności gospodarczej,

,/ Formularz ofertowy (zał4czniknr 1),
./ Potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień.

6, Termin zwiazania oferta:

lub centralnej ewidencji i informacji

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach |icząc od terminu składania ofert, Zamawiający
informuje, Że po terminię do sktadania ofert niezu,łocznie przystąpi do ich ana|izy i dokonania
wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu ustalenia terminu
podpisania umowy" Zamawiający zasftzega sobie prawo do uniewaznienia przetatgu bez podania
przyczyn.

7. Krvteria oceny oferty:

. cena,

. wiarygodność (uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).

8. osoba do kontaktów z oferentami:

Sekretariat SM,,BESKID'' tęl. |8 443 4| 34
Administracja SM ,,BE,SKID" tel. 5Iz-lf l-137
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zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20|6r.
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46lWE zwanej dalej ''RODo'o
informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowvm Saczu.


