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SPNCYTIKACJA ISrorNyCH WARUNKow ZIvIowIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie przeglqdu przewodów wentylacyjnych w boksach
gar aŻorych w Zasobaah Sp ółdzię lni Mie szkaniowej,,B E SKID''

w Nowym S4czu.

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego:

SPÓŁDZIELNIA MIBSZKANIoWA,,BESKID'

33-300 NowY sĄCZ'

ul. B.A. KONSTANTY 12A

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamÓwienia jest wykonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID'' w Nowym S4czu tj.:

o osiedlę Wólki -139 boksów garażowych osiedle wólki
o osiedle Wojska Polskiego _ 198 boksów garaŻowrych

Zakres robót:

sprawdzenie stanu technicznego wentylacj i,
sporządzenie protokołów (na kaŻdy boks oddzielnie) Z przeptowadzonych kontroli w
garaiach z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji
doty czący ch ich usuni ęcia,
uzyskiwanie potwi erdzeń wykon ania czynrlo ści od użytkownik ów gar azy .

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

W swojej ofercie na|eŻy podać cenę brutto za jeden boks garaiowy'

Wykonawc ą moŻe byó przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadc zęnie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub
ktory przedstawi pisemne zobowtązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym
w ustępie 2.
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W przetargu nie mogą uczestniczyó firmy, które w przeszłości nie wykonaty zobowi4zail
wobec Spótdzielni lub są zniąw sporze.

4. Mieisce i termin składania ofert:

ofertę z dopiskiem o,Wykonanie przeglądu przewodów wenĘlacyjnych w boksach garażowych w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu'' na|eĘ złoĘć w formie pisemnej
na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BESKID'', ul. KonstanĘ IfA,33-300 Nowy Sącz nie później
niż do dnia 14.09.2022 roku' otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.09.2022 roku
o godz. 10.00.

5. Termin realizacii zamówienia: do 30.11. 2022 roku

6, Wvkaz dokumentów:

,/ Aktualny odpis z właściwego rejestru
o działa|ności gospod arczĄ,

lub centralnej ewidencji i informacji

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

7. Termin zwiazania oferta:

Termin zwtązania ofertą upływa po 30 dniach |tcząc od terminu składania ofert.
Zamawiajqcy informuj e, ie po terminie do składania ofert niezwłocznie przystąpi do ich
ana|tzy i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu
ustalenia terminu podpisania umowy. Zamawtający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetar gu bez po dani a pr zy czyn.

I . Kryteria ocenv oferty:

o C€tlŹll

o wiarygodność (uprawnienia Wykonawcy i jego pracowników).

9 . osoba do kontaktów z Oferentami:

Sekretariat SM,,BESKID" tel. 18 443 4I34
Administracja SM,,BESKID" tel. 5 I}-I2I -131

PRTZES ZARZADU
Ąj.ą*)<

ńgr  Iwona MaIczak

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ó 79 z dnia 27.kwietnia 20|6r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związktl z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE zwanej dalej ,,RoDO''
informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid''
w Nowym Sączu.


