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Spn cyrIKAC JA I s rorNyCH WARUNKÓw Z.ttvt owIE NIA

PRZETARG NIEOGRAN I CZONY

Na wykonanie wymiany stolarki okiennej na dwóch klatkach
schodowych i w wiatrołapach w budynku mieszkalnym przy ulicy
Browarnej 30 w Nowym Sączu.

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiaiacego:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIoWA,,BESK[D''

33-300 NowY SĄCZ'

ul. B.A. KONSTANTY 124

2. opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej na dwóch klatkach
schodowych i w wiatrołapach w budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 30 w Nowym
Sączu.

Zakres prac obejmuje:

./ Demontaż starych okien w ilości 10 szt. klatki schodowe (wym. 1180*850mm)
i wiatrołap -2 szt' (wym. 840*800 mm),

,/ Montaz nowej stolarki okiennej okna uchylne' kolor biały, szyba potrójna
o wymiarach i ilościach jak wyŻęj (dokładnego obmiaru dokonaó ptzedmontaŹem),

'/ Wykonanie szpalet po zamontowaniu okien,
,/ Malowanie farbą emulsyjną wykonanych szpalet.

Zamawrujący zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a takię zdobył' na swoją
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przy gotowani a o ferty or az zaw arci a umo wy na wykonan ia zamów tenta.

3. Warunki udziału w postepowaniu__prąZ__pBis sposobu dokon
spełniania:

Wykonawcąmożle byó przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
który przedstawi pisemne zobowtązanie innych podmiotow do udostępnienia potencjału



technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym
w ustępie 2'

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

4. Mieisce i termin składania ofert:

ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie wymiany stolarki okiennej na dwóch klatkach
schodowych i w wiatrołapach w budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 30 w Nowym
SQczu,, nalezy zł.oŻyĆ, w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BESKID'',
ul. Konstanty I2A,33-300 Nowy Sącz nie później niz do dnia 18.05.2022 roku do godz.
14.00. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.05.2022 roku o godz. 10.00.

5. Termin realizacii zamówienia: II i ilI kwartał 2022 roku

6. Okres udzielonei gwarancii: 5lat

7. Wykaz dokumentów:

,/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospod arczej,

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

8. Termin zwiazania oferta:

Termin zwi4zania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu sktadania ofert.
Zamawiający informuj e, Że po terminie do składania ofert nięzwłocznie przystąpi do ich
analtzy i dokonania wyboru' Zamawiający skontaktuje się z v,ybranym wykonawcą w celu
ustalenia tęrminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznięnia
przetar gu bez podani a pr zy czy n.

7. Kryteria ocenv ofertv:

. Cena,

. wiarygodnośó (uprawnienia Wykonawcy

8. osoba do kontaktów z oferentami:

Sekretariat SM,,BESKID" tel. I8 443 4134
Administracja SM,,BESKID" telr 5I2-I2I -137

pracowników).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (aE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia f0|6r,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE zwanej da|ej ,,RODO''
informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowym Sączu.

l  Jego


