
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 Lokatorsko Własnościowa „BURSZTYN” w Wieruszowie 

ul. Fabryczna 5/8-9 

98-400 Wieruszów 

Tel. / Fax (062) 3071140 

NIP  619-10-09-296    REGON  250565145 

 

Przetarg Ograniczony  -  

zaproszenie do składania ofert 

 
1. Zamawiający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa 

                                    „BURSZTYN” w Wieruszowie , 

ul. Fabryczna  5/8-9   98-400 Wieruszów 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony - zapytanie ofertowe na 

podstawie wewnętrznego regulaminu.  

3. Przedmiot zamówienia: „Remont 10 kominów wentylacyjnych  na  bloku przy 

ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie”. 

Zakres robót objętych  przedmiotem zamówienia 

 

 10 szt. kominów wentylacyjnych od strony zachodniej (od ul. Kordeckiego – od wejścia do 

sklepu Pszczółka) -  przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, 

pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie 

ze sztuką budowlaną nawet jeśli nie są ujęte w niniejszym zakresie robót, wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z WZ  : 

 

- usunięcie istniejącego (starego) pokrycia papowego i obróbek blacharskich, 

- wykonanie na całej powierzchni komina naprawy ubytków i nierówności, 

- przymocowanie do ścian komina twardych płyt styropianowych  gr 3cm 

 stosowną zaprawa  klejową i kołkowaniem, 

- położenie siatki i 2 krotne zaciągniecie klejem, 

- otynkowanie komina tynkiem silikatowym koloru ciemno - szarego,  

- wykonanie  obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej. 

- utylizacja odpadów starej papy potwierdzone  kartą odpadu z utylizacji – 

 (załączenie do dokumentacji przetargowej kserokopii posiadanych uprawnień do 

 utylizacji tego rodzaju odpadów). 

- wykonanie innych prac wynikłych podczas wykonywania robót, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania remontu kominów, 

 

4. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Mirosław Mojsa Prezes Zarządu lub Krystyna Dulska Z-ca Prezesa Tel. / Fax (062) 3071140 

5. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia     

w terminie do 15 lipca 2018 roku. 

6. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia . 

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez 

osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.  Wszystkie 



  

załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi 

wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. 

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz polisy 

ubezpieczeniowej firmy o odpowiedzialności cywilnej za szkody. 

4) Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej obiektu, na którym mają być 

wykonywane roboty oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie 

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca oraz  opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

 

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą zwykłą czy też elektroniczną  e-

mailem smbursztyn@onet.eu do  siedziby  Zamawiającego: Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa  „BURSZTYN” w Wieruszowie , ul. 

Fabryczna  5/8-9   98-400 Wieruszów  w terminie do dnia 12.04.2018 do godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte   w dniu 12.04.2018 r o godz. 12.00 – podczas analizowania  

ofert udział bierze tylko  Zarząd Spółdzielni. Zarząd w terminie 15 dni wyłoni 

wykonawcę.  

 

8. Kryteria oceny ofert. 

Kryterium wyboru oferty jest 100 % cena.  

 

9. Zawarcie umowy: 

 Zamawiający zawrze umowę według projektu przygotowanego przez  Wykonawcę,  

z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie 

postępowania przetargowego. 

 

 
Załączniki: 

 

 Nr 1 –  Formularz oferty 

 

 

 

 

Wieruszów 26.03.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


