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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na bie24c4 obslugg konserwatorsk4 budynk6w bgd4cych w zasobach
Sp6ldzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym S4czu.

1, Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiaiacego:

SPoLDZIELNIA MIESZKANIOWA ..BESIflD'
33-300 NOWY S,{CZ,
ul. B.A.KONSTANTY 12A

2, Orris przedmiotu zamdwienia:

Przedniotem zam6wienia jest wykonywanie prac konserwatorskich zasob6w Sp6ldzielni
Mieszkaniowej BESKID w Nowym s4czu obejmui4cy dwa osiedla tj. osiedle wojska
Polskiego - 24 budynki wielorodzinne wraz z infrastruktur4 osiedlow4 ( prace zabaw,
smietniki) oraz osiedle w6lki -13 budynk6w wielorodzinnych,' 1 budynek Administracyjny
wraz z infiastruktur4 osiedlow4.

Zakres prac obej muj e:

- obslugg instalacji centralnego ogrzewaria,
- obslugg instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- obslugE instalacji gazowej,
- obslugg instalacji elektryczne;,
- obslugg og6lnobudowlanq z zapewnieniem usuwania awaii poza godzinami pracy
Sp6ldzielni i w dniach wolnych.
Szczeg6lowy zakes prac znaj duje siE w zal4czniku nr 1 do Umowy,

spelniania:

wykonawc4 mo2e byd przedsigbiorstwo posiadai4ce niezbgdn4 wiedzg i doswiadczenie oraz
dysponui4ce potencjalem technicznym i osobami zdornymi do wykonania zam6wienia lub
kt6r'y przedstawi pisemne zobowi4zanie innych podmiot6w do udostgpnienia potencjaiu
technicznego i os6b zdolnych do wykonania zam6wienia w zakresie wymienionymw ustgpie
')



W przetargu nie mog4 uczestniczyt firmy, kt6re w przeszloSci nie wykonaly zobowi4zan
wobec Sp6ldzielni lub s4 z ni4 w sporze.

4. Mieisce i termin skladania ofert:

Ofertg z dopiskiem: ,,Oferta na bieZ4c4 obslugg konserwatorsk4 budynk6w bgd4cych w
zasobach Sp6ldzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym S4czrf' nale2y ao2y6 w formte
pisemnej na adres: Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,BESKID,', ul. Konstanty 12A, 33-300 Nowy
S4cz nie p62niej niZ do dnia 17.11.2022 roku do godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Sp6ldzielni w dniu 18.11.2022 roku o godz. 10:00

5, Wvkaz dokument6w do rrodpisania umowy:

/Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dzialalno(ci gospodarczej,

/ F ormularz ofertowy (zal4cznik nr 2),
u/ Potwierdzenie kwalifikacji i uprawnieri.

6. Termin zwiaznnia o ferta:

Termin zwi4zania ofert4 uplywa po 30 dniach licz4c od ter.minu skladania ofer1.

Zanawiajqcy informr-rj e, 2e po terminie do skladania ofert niezwlocznie przyst4pi do ich
malizy t dokonania wyboru. zamawiaj4cy wezwie wybranych oferent6w do .rdzielenia
dodatkowych inforrnacji, oraz ewentnalnej negocjacji warnnk6w i ceny. o terminie negocjacji
kazdy oferent zoslanie zawiadomiony indywidualnie. zamawiaiqcy skontaktuje sig 

'z

wybranym wykonawc4 w celu ustalenia terminu podpisania umowy. zamawiai4cy zasrrzega
sobie prawo do r.uriewaZnieni a ptzetargu bez podania przyozyn.

7, Kryteria oceny oferty:

- posiadana przez Wykonawca znajomoSi. bran?y - rozeznanie w warunkach
miejscowych

- jakodi sprzgtu

- gotowo5d do teminowego wykonania uslug

- wiarygodnoSi (refere'cje, uprawnienia Wykonawcy i jego pracown 1k6w, zaplecze
techniczne)

- czas wykonania uslugi

- termin i forma platnoSci

- cena

8. Osoba do kontalrt6w z Oferentami:

Sekletariat SM ,,BESKiD" te]. lS 443 41 34

Administracja SM BESKID tel 512-121-137

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016 l6j9 z dnia 27 kwietnia
2016 r' w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwnrz niem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyl.el$yirr 95/46lwE zwanej
dalej ',RoDo" informujeny ie, Administratorem pani/pana danych osobowych jest
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid,' w Nowvm Saczu.


