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Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Beskid',

ul. B'A, KonstanĄl 12 A

33-300 Nowy Sqcz

E m ai| : smił)s.p.bg.g"ł.li{ ns.p!

Tel. 18 443 41 34, 18 443 41 07

Sekretariat: 512 121 138 Administracja: 512 1,21 137

Czynsze: 793 790 662

SpBcyrIKACJA IsrorNyCH wARUNKow Za'nłowIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie malowania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,BE,SKID'' w Nowym Sączu.

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiaiacego:

SPÓŁDZIBLNIA MIESZKANIoWA,,BESKID''

33-300 NowY sĄcz'
ul. B.A. KONSTANTY 12A

2, opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych:

o Rokitniańczyków 33 (plomba),

o Browarna32klatka II, n i IV wraz wiatrołapami,

o Rokitniańczyków 31 (dwie klatki bęzwiatroł.apów).

Zakres prac obejmuje:
,/ zabezpieczenie na czas malowania folię stolarki okiennej i drzwiowej oraz skrzynek

tel ętechnic zny ch i oddawczych'
,/ zeskrobanie i zmycie starej farby, miejscowe uzupełnienie ubytków,
,/ zagruntowanie całej powierzchni ścian i sufitów,
,/ dwukrotne malowanię farbą emulsyjną powieruchni ścian i sufitów,
,/ dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii i cokołów (nie dotyczy Rokitniańczyków

33 _ plomba)' balustrad schodowych, kaloryferów oraz rur gazowych,
,/ posprzątanie po pracach malarskich (mycie okien, schodów, podestów).

Do sk|adanei oferty należv dołaczvć kosztorys ofertowy osobno na każdy budynek.

Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi
jedynie materiał. pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu
zamówięnia.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a takŻe zdobył. na swoj4
odpowiedzialnośó i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mog4 być konieczne do
przygotowania ofefty otaz Zawarcia umowy na wykonania Zamówienia.



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

WykonawcąmoŻe byó przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczęnię oraz
dysponujące potencjatem technicznym i osobami zdoln}'rni do wykonania zamówienia lub
który przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamow|ęn|a w zakresie wymienionym
w ustępie 2.

W przetargu nie mog4 uczestniczyć firmy, które w przeszł'ośct nie wykonaty zobowtązan
wobec Spółdzielni lub są Zntąw sporze.

4. Mieisce i termin składania ofert:

ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie malowania klatek schodowych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID,' w Nowym Sqczu,, naleŻy zŁoiyó w formie pisemnej
na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ',BESKID'', ul. Konstanty |2A,33-300 Nowy Sącz nie
póżniej niz do dnia 18.05,2022 roku do godz. l.4.00. otwarcie ofert nast4pi w siedzibie
Spółdzielni w dniu tg.05.2022 roku o godz. 10.00.

5. Termin realizacii zamówienia: II i n kwartał f02f roku

6. Okres udzielonei gwarancii: 5 lat

7. Wvkaz dokumentów:

r' Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działa|ności gospod ar cze1,

,/ Formularz ofertowy (zał.qczniknr 1) + kosztorys ofertowy'
,/ Potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień.

8. Termin zwiazania oferta:

Tęrmin zwtązania ofertą upływa po 30 dniach |tcząc od terminu składania ofert'
ZamawiĄący informuj e, ie po terminie do składania ofert nięzvtłocznie przystąpi do ich
ana|izy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia terminu podpisania umowy. Zamawnjący zasttzega sobie prawo do uniewaznienia
przetar gu bez podani a pr zy czy n.

7, Kryteria oceny oferty:

o Cena,
. wiarygodność (uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).

8. osoba do kontaktów z Oferentami:

Sekretariat SM,,BESKID" tel. I8 443 4134
Administracj a SM,,BESKID'' tęlr, 5I2-I2I -I37

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (aE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20|6r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej ,,RoDo''
informujemy że' Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowym Sączu.


