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SPNCYTIKACJA ISTOTNyCH WARUNKOw ZnwOwIENIA

PRZETARG NIEO GRANICZONY
Na wykonanie remontu wiatrołapów w budynku mieszkalnym przy
ulicy Browarnęj36 (dwie klatki) w Nowym S4czu.
1. Nazwa i dane teleadresoweZamawiaiacego:
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIoWA,,BESKID''

33-300
NowY sĄCz,
ul. B.A. KONSTANTY 12A
2.

opis przedmiotu zamówienia:

Przędmiotęm zamówienia jest wykonanie ręmontu wiatrołapów w budynku mieszkalnym
przy ulicy Browarnej 36 (dwie klatki) w Nowym Sączu.
Zakręs robót należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru Inwestora (załączniknr 2),
Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określeniaprzedmiotu zamówienia, a stanowi
jedynie materiałpomocniczy ptzy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu
zamówienia'
Zamawiapcy za|eca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a takzę zdobył' na swoją
odpowiedzialnośói ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą byó koniecznę do
przygotowania oferty oIaz zawatcia umowy na wykonania zamówięnia.
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenv ich
spełniania:

Wykonawcą moze byÓ przedsiębiorstwo posiadaj4ce niezbędną wiedzę i doświadczenieoraz
dysponujące potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
który przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym
w ustępie2.
W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy' które w przeszłościnie wykonały zobowiązatl
wobec Spółdzielni lub sę zniąw Sporze.

4. Mieisce i termin składania ofert:
ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie remontu wiatrołapów w budynku mieszkalnym
Prz! ulicy Browarnej 36 w Nowym Sqclu,, na\eiy złoiyć w formie pisemnej na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BESKID'', ul. Konstanty I2A,33-300 Nowy Sącz nie później
niz do dnia 18.05.2022roku do godz. 14.00.otwarcie ofert nastąpiw siędzibię Spółdzielni w
dniu 19.05.2022roka o godz. 10.00.
5.

Termin realizacii zamówienia:

6. Okres udzieloneigwarancii:

II i III kwartał 2022 roku
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7. Wvkaz dokumentów:
,/ Aktualny odpis Z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działa|noŚcigospodarczej,
,/ Formularzofertowy(załączntknr1),
,/ Potwierdzeniekwalifikacji i uprawnień.
8. Termin zwiazania oferta:
Termin zwlązafu|aofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składaniaofert.
Zamawiający informuj e, Że po terminie do składania ofert niezwłocznie przystąpi do ich
analizy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawc4 w celu
ustalenia terminu podpisania umowy' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania pr zy czyn.
7. Kryteria ocenv ofertv:
. cena,
. wiarygodnośó(uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).
8. osoba do kontaktów z Oferentami:
SekretariatSM,,BESKID" tel. I8 443 4134
Administracja SM,,BESKID" tel. 5IZ-IZI -I37

,ffi
Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 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 95l46/WE zwanej dalej ,'RODO''
informujemy że' Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa o,Beskid''
w Nowym Sączu.

