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PRZETARG NIEOGRANI CZONY
na Wykonanieremontuelewacjipo gradobiciuW ZasobachSpółdzielni

Mieszkaniowej,,BESKID''w Nowym Sączu
na OsiedluWojskaPolskiego.

1. Nazwa i dane teleadresoweZamawiaiacego:
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIoWA

o,BEsK[D'

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

opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy ścianelewacji budynków po gradobiciu
w Nowym Sączu na osiedlu Wojska Polskiego.
Zakres robót obejmuje:
wykonani e rusztowani a zew nętrznego lub praca przy uiy ciu zvty Żki,
przygotowanie podłoża. oczyszazenie, przemycie podł'ozaoTazuzupęłnienięubytków,
zab ezpieczęnie okien pr zed zabrudzeniem'
gruntowanie podłozapreparatemwzmacniającym t zmntejszającymnasiąkliwośó,
montaŻsiatki na Ścianach elewacji budynku,
nałoŻeniefarby gruntującej przed wyplawą elewacyjną,
wykonanie lvypralvy elewacyjnej z tyŃu sylikonowego Ka _ gr 1,50 mm o kolorze
analogicznym do istniejącego.
Ilośćprac do wykonania na poszczególnychbudynkach:
o Browarna2T - ok. 10 m2
o Browarna 30 - ok. 30 m2
o Browarna32- ok. 315 m2
o Browarna 33 - ok. 32 m2
o Browarna 41- ok. 132 m2
o Browarna 42- ok. 58 m2
o Browarna 44- ok. 57 m2
o Browarna 46- ok. 113m2
o Browarna 48 - ok. 69 m2

o
o
a
a
a
o
a

Browarna 50 - ok. 102 m2
Rokitniańczyków 27 _ ok.10 m2
Rokitniańcryków 29 _ ok.433 m2
Rokitniańcryków 33 _ ok. 109 m2
Rokitniańczyków 35 _ ok. 240 m2
Rokitniańcryków 37 - ok. 190 m2
Rokitniańcryków 39 _ ok. 240 m2
Oeółem:

ok.2140"00m2

Zamawiający za\eca, aby Wykonawca koniecznie dokonał wizji w terenie, atakŻę zdobył'
na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą byó
konieczne do przygotowania oferty orazzawaIcia umowy na wykonanie zamówienia'
Do składanej oferty na|eĘ dołącryć kosztorvs ofertowv szczegółowy oddzielnie dla
każdegobudynku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniĄszenia zakresu robot'
Rozliczenie Zm|anyzakresu robót na danym budynku nastąpi na podstawie ilw kosztorysu.
3.

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

Wykonawcą moŻebyć przedsiębiorstwoposiadająceniezbędnąwiedzę i doświadczenieoraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówtenia lub
ktory przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym
w ustępie2.
W przetargu nie mogą uczestniczyó firmy, które w przeszłościnie wykonały zobowiązatl
wobec Spółdzielni lub są zniąw Sporze.
4. Mieisce i termin składaniaofert:
ofertę z dopiskiem', ,,oferta na wykonanie remontu elewacji budynków po gradobiciu w
Nowym Sqczu na osiedlu Wojska Polskiego,, na|eŻy złoiyc w formie pisemnej na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BESKID''' ul. Konstanty I2A,33-300 Nowy S4cz nie póżniĄ
niż do dnia 11.07.2022 roku. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzie|nt w dniu
12.07.2022roku o godz. 10.00.
5.

Termin realizacii zamówienia: III i IV kwartał2022 roku

6,

Okres udzielonei swarancii: 5 lat

7. Wykaz dokumentów:
,/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
gospodarczej,
o działalności
,/ Formularz ofertowy (załqczniknr 1),
,/ Potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień.

8.

Termin zwiazania oferta:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składaniaofert'
Zamavmający informuj e, Że po terminie do składania ofęrt nięzwł.ocznieprzystąpi do ich
ana|izy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalęnia terminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przy czyn.
7. Kryteria ocenv oferty:
o cęna'
. wiarygodność(uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).
8. Osoba do kontaktów z oferentami:
SekretariatSM,,BESKID" tel. I8 443 4134
Administracja SM,,BESKID" tel. 5I2-I2I -137

PR'ZEszARzĄDU
,ć<"-t a"-..ą
/mgr
lwona Malczak

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20t6l679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE zwanej dalej ,,RODO"
informujemy że' Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowym Sączu.

