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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie remontu wejść do klatek schodowych w budynku
mieszkalnym przy ulicy Barbackiego 38 (klatki C, D, E, F, G, H)
w Nowym Sączu .

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiaiącego:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIoWA,,BESKID''

33.300 NowY sĄcz'
ul. B.A. KONSTANTY 12A

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejśó do klatek schodowych w budynku
mieszkalnym przy ulicy Barbackiego 38 (klatki C, D, E, F, G, H) w Nowym Sączu.

Zakręs robót należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru Inwestora ( załącznik nr 2).

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

Zamawiający za|eca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a takze zdobył na swoj4
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje' które mogą być konieczne d,o
przygotowania oferty otaz za-warcia umowy na wykonania zamówienia

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

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, którę w przeszłości nie wykonaŁy zobowązań
wobec Spółdzielni lub są zniąw sporze.
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3. Warunki



4. Mieisce i termin składania ofert:

ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie remontu wejść do klateh schodowych w budynku
mieszkalnym przy ulicy Barbackiego 38 (klatki C, D, E, F, G, H) w Nowym Sqc7,u,, naleŻy
złożzyc w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mięszkaniowa ,,BESKID'', ul. Konstanty
I2A,33-300 Nowy Sącz nie później ntŻ 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 realŁącii zamówienia: II i ilI lrwartał 2022 roku

6, Okres udzielonei gwarancii: 5lat

7. Wvkaz dokumentów:

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

{ Formularz ofertowy (zaŁącznikn. 1),
{ Potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień.

8. Termin zwiazania oferta:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach Iicząc od terminu składania ofert.
Zarnawiający informuj e, Że po terminię do składania ofert niezwtocznie przystąpi do ich
analizy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia terminu podpisania umowy. Zamawiający zasttzega sobie prawo do unieważnienia
przetar gu bez podani a pr zy czyn.

7. Kryteria oceny oferty:

o c€ll&:

. wiarygodnośó (uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).

8. Osoba do kontaktów z Oferentami:

sekretariat sM,,BE,SKID" tel. Ig 443 4134
Administracja SM ,,BESKID" tel. 5lZ-IfI-131

Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) f0|6/679 z dnia 27 kwietnia 20t6r.
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 Spółdzie|nia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowym Sączu.


