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Zaproszenie
do złożenia oferty

Zaząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,DOKER',

działając w

oparciu

o obowiązujący regularnin udzielania zleceń wykonawcom w zakresie robót remontowych,,
Avfaca się z zaproszeniem do złożeniaofeńy, której pzedmiotem jest wykonanie
następujących robót:

Malowanie klatki schodowej 43 D, w budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D
w Gdańsku
Zakres dostawy

i

robót, zgodny

z

załączoną specyfikacją

z

opisem

-

zał. nr

2.

Ofeńę należy złożyćosobiścieJubprzesyłką pocżową w opisanej i opieczętowanej kopercie
na adres biura Społdzielni Mieszkaniowej,,DOKER": 80-540 Gdańsk, ul. Kasztanowa 8.
Na koPercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umozliwić zwrot nie otwańej oferty
w przypadku dostarczenia jej po terminie.
Termin składania ofeń upłynrua 22.03.2016

r.

Decyduje data wpływu ofeńy na adres Spółdzielni,

a nie

data ,jej wysłania pżesyłką

pocztową lub kurierską.
Ofeńa winna byó sporządzona na formularzu ofeńy, wg załącznika nr

1.

przy v,tyboze ofeń stosowane będą następujące zasady
i kryteria ocen:

1- oferowana

cena usługi - oferent może zaproponowaó tylko jedną cenę.

2.

Doświadczenie.

3.

Potencjałwykonawcy.

4.

Warunkipłatności.

5.

Okres gwarancji minimum 2]ata,

Zamawiający dokona badania, oceny iwyboru najkorzystniejszej ofeńy spośród ofeń
nie odzuconych.

Termin realizacji robót: od 18.04.2016 r. do 18.05.2016 r.
W zawiadomieniu o wyboze oferty najkozystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

osoby

reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny pzedłożyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do ofeńy.

DoPuszcza się negocjacje z,wybranymi oferentami odnośnie ostatecznej ceny za realizaĄę.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do odwołania wyboru ofeń bez podania pżvczyn.

Załą§,zniki:

1. Zał. nr 1 - Formulaz ofeńy

2. ZaŁ nr 2 - Specyfikacja

i

opis

E.s

KER,,

Załącznik nr

FORMULARZ OFERTY
Ofeńa nr

...,.....,,...

z dnia

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Spółdzlel n ia Mieszkaniowa,,DOKER"
ul. Kasztanowa 8
80

-

540 Gdańsk

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Adres e-mail na który ZamawiĄący ma przesyłać
korespondencję:

do zaproszenia do wzięcia udziału w wyboze ofeń
z dnia.......
...... składamy ofeńę, zgodnie z ofeńą pzedwstępną
Nawiązując

na realizację zamówienia:

Malowanie klatki schodowej 43 D, w budynku przy u!. oliwskiej 43 A-D
w Gdańsku
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

Cenaofeńowabrutto........:

(słownie:
Cenanetto: ..,......
(słownie:

..złotych

)

......zł

PodatekVATwwysokości:

(słownie:

..,.....zł

,złotych )

........%tj

.

.......,......zł
.........złotych

)

2. OŚwiadczamy, źe ww, cena brutto zawiera wszystkie koszty (koszt materiałów, koszt

wykonania i inne), jakie ponosió będzie Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej ofeńy.

1

3. Deklarujemy wykonanie pzedmiotu zamówienia w terminie:

rozpoczęcle

..l.,zakończenie

-

,.......

r,

4. Po dokonaniu odbioru końcowego przyjmujemy 14-dniowy termin płatnościprawidłowo
wystawio nej faktu ry, licząc od daty otzym an ia fa ktu ry

pzez zamawiającego.

5. Na wykonany pzedmiot zamówienia udzielimy 2 lata gwarancji, licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego.
6. Zamierzamy pzedmiot zamówieniazrealizowaó sami lzamierzamy zlecić osobom
i podmiotom wymienionymw Załączniku

nr

..... do ofeńy,

7. OŚwiadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikaclą i opisem przedmiotu zamówienia
dotyczącą malowania klatki schodowej 43 D, w budynku przy u!. oliwskiej 43 A_D
w GdańsklJ orcz zdobyliśmy konieczne informacje do pzygotowania oferty.

8. OŚwiadczamy, ze złożona przez nas ofeńa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji
oraz opisu i będziemy realizowaó zamówienie ściślewedług wymagań w nich określonych.
9. OŚwiadczamy, że zawańe w specyfikacji i opisie ogólne warunki umowy zostały plzeznas

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nich określonych,w miejscu i terminie wyznaczonym pżez Zamawiającego.
'l0. Do oferty dołączamy:
1)

2)
3)

(Data i podpis umocowanych pęedstawbieli Wykonawcy)

SPECYFlKACJA
robót malarsko

- remontowych

po zakończonych robotach elektrycznych w klatce schodowej budynku mieszkalnego

SM ,,DoKER"

1. Usunięcie staĘ farby ze ściani sufitu,
2. Uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć ściani sufitow - zaplawa f-my KNAUF.
3. Zagruntowanie powierzchni ściani sufitów.
4. Wyrównanie wstępne gładziąściani sufitow - gładżf-my KNAUF.
5. Montaz narozników metalowych przy wszystkich oknach i drzwiach.
6. Wyrównanie końcowe gładzią całościściani sufitów - gładżf-my KNAUF.
7. Zagruntowanie ściani sufitów po wyrównaniu końcowym,
*

8. Malo*"nie ściani sufitów 9. Malowanie lamperii lakierem
10.
1'1.

-Malowanie

-Malowanie

farba BONDEX.
lamperylnym bezbarwnym,

emalią olejną drzwi piwnicznych i suszarni

-

emalia NOB!LES.

emalią olejną poręczy, barier schodów i cokołów

UWAGA:
*

Kolorystyka

fa

rb i emal i do uzgod n ienia z Zamawiającym.
i

- emalia NOBlLES.

