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PRZETARG
Na wykonanie przeglądu stanu technicznegoinstalacji elektrycznej
w boksach garażolYychw zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID''

w Nowym Sączu.

1. Naava, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIoWA,,BESKID'' w NowYM SĄCZU, UL. B.A.KoNSTANTY 12A
2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przędmiotemzamówięniajest wykonanieprzeglądustanu technicznegoinstalacji elektrycznejw
boksachgarazowychw zasobachSpółdzielniMieszkaniowej,,BESKID,'w Nowym Sączutj.:
o osiedle wólki - ok. 139boksów garażowych
osiedle Wólki
o osiedle WojskaPo|skiego- ok. l98 boksówgarazowych
Zakres robót:
- sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zgodnie z aktua|nięobowiązującymi
przepisamiPrawa Budowlanego wraz z aV,tamiwykonawczymi do niego, polskimi normami oraz
innymiprzepisami
- sporządzenieprotokołów(na kaidy boks oddzie|nie)z przeprowadzonychkontroli w budynkachz
opisem ustereki nieprawidłowości,
podaniemprzycryn oraz ptopozycji dotyczącychich usunięcia,
uzyskiwaniepotwierdzeńwykonaniacrynnościod ufikowników garaĘ.

3.

Warunki
udziału w postępowaniu
spełniania

oraz

opis sposobu

dokonywania

ocenv ich

W swojej ofercie na|eĘ podaó cenę brutto za:
- sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w złlboks garażlowy.
Wykonawcą moze być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenieoraz
dysponujące potencjałemtechnicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub który
przedstawipisemne zobowiązanieinnych podmiotów do udostępnieniapotencjatutechnicznegoi osób
zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie2.

4. Termin składaniaofeń: upływaw dniu 12.08,2022
rok.
5. Wvkaz dokumentóworaz oświadczeń
niezbednvchdo złożeniawraz z oferta
. Jeię|i wykonawca powofuje się na potencjałinnego podmiotu' musi do ofeĘ dołączyópisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencj ałuwraz z oświadczeniemtego podmiotu w
zakresie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeże|iodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniejniż 6 miesięcy przedryznaczonym dniem do podpisaniaumowy.
6,

Termin realizacii zamówienia - do 30.11.2022 roku.

7. Termin nryiazaniaoferta
Termin związania ofertą uptywa po 30 dniach|icząc od terminu składaniaofert.
ofertę z dopiskiem: oferta na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej w
boksach garażowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID'' w Nowym Sączu
na|eĘ złoĘó w formie pisemnej na adres:
33-300 NOWY sĄCZ ul .B.A. KonstanĘ 12aSpółdzielniaMieszkaniowa,,Beskid''
nie późniejniz do dniaI2.08.f022 do godziny 14:00.

8.
Zamawiaiacv
informuie, źze
po terminie do składania ofert niezsłttocznieprzystąpi do ich
ana|izy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu ustalenia
terminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia ptzetargujeżeli cena
najkor4lstniejszej ofer|y przewyzsza kwotę, którą Zamawiający zamierza ptzeznaczyc na
sfinansowaniezamówieniaoruzw przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiają".*u
w dniu sporządzania niniejszego przetargu (bez podania prrycryny), Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacjizczęści lub catościprzetargl, bez podania przyczyn.

9.

osoba do kontąktu w qprawach technicznych

Sekretariat
SM,,BESKID" tel. I8 443 4134
AdministracjaSM,,BESKID" tel. 512-121-137
Zamawiający wymaga wznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie, posiadającą stosowne
uprawnienia.
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Zgodniez RozpoządzeniemParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE}2016/679z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniemdanych osobowych
i w sprawie swobodnegoprzeptywutakich danych oraz uchy|eniadyrekĘwv 95la6lwE zwanej
daIej,,RoDo., informujemyże,AdministratoremPani/Panadanych osobowychjest Spółdzie|nia
Mieszkaniowa,,Beskid,,
w NowymSączu.

