Wałcz, 7.03.2017r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Współwłaściciele nieruchomości nr 30 przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu zapraszają do
złożenia oferty na remont klatki schodowej.
2. Planowane prace obejmują:
a.

naprawę tynków w ilości wstępnej ok. 5 m2,

b.

malowanie farbą emulsyjną sufitów 2 - krotne ze szpachlowaniem w ilości wstępnej ok. 38
m2,

c.

malowanie farbą emulsyjną ścian 2 - krotne ze szpachlowaniem w ilości wstępnej ok. 95
m2,

d.

malowanie farbą olejną ścian 2 - krotne ze szpachlowaniem w ilości wstępnej ok. 35 m2,

e.

malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej 2 - krotne z naprawą w ilości
wstępnej ok. 15 m2,

f.

malowanie farbą olejną schodów i balustrad 2 – krotne w ilości wstępnej ok. 37 m2,

g.

rozebranie nawierzchni podestu zewnętrznego i podbudowy betonowej i wykonanie
z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w ilości wstępnej ok. 3 m2.

3. Termin realizacji zadania: do 30.06.2017 r.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie ww.
zadania odbyli wizję lokalną budynku będącego przedmiotem zamówienia.
5. Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a. Oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o posiadaniu
ubezpieczenia OC zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia
oferty,
c. Informację o rodzaju zastosowanych materiałów wraz z atestami,
d. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 20 marca 2017 r. do godz. 9.00
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie

oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane
„remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 30
w Wałczu”
7. Zamawiający przewiduje rozliczenie powykonawcze na podstawie faktycznie wykonanych
prac. Ostateczna kwota za wykonanie zadania będzie stanowić iloczyn faktycznie wykonanych
m2 i ceny jednostkowej brutto za wykonanie poszczególnych prac.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia, liczony od dnia bezusterkowego odbioru końcowego prac.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie trwania
procedury.

Zamawiający:
Współwłaściciele nieruchomości

Załącznik nr 1 do zaproszenia
z dn. 07.03.2017r.
...............................................
( pieczęć wykonawcy)
OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... działając w
imieniu i na rzecz :.......................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON............................................................................ Nr NIP ...............................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ................................................................
e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 30
w Wałczu
składam(y) niniejsza ofertę:
1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w zaproszeniu za cenę:

L.p.

Nazwa

Ilość

1

Naprawa tynków
Malowanie farbą
emulsyjną
sufitów 2 krotne ze
szpachlowaniem
Malowanie farbą
emulsyjną ścian 2
– krotne ze
szpachlowaniem
Malowanie farbą
olejną ścian 2 krotne ze
szpachlowaniem
Malowanie farbą
olejną stolarki

5 m2

2

3

4

5

38 m2

95 m2

35 m2

15 m2

Cena netto
za 1 m2

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
brutto

6

7

okiennej i
drzwiowej 2 krotne z naprawą
Malowanie farbą
olejną schodów i
balustrad 2 –
krotne
Rozebranie
nawierzchni
podestu
zewnętrznego i
podbudowy
betonowej i
wykonanie
z kostki
brukowej
betonowej gr. 6
cm

37 m2

3 m2

RAZEM

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 30.06.2017 r.
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej podpis pełnomocnika
wykonawców)

Załącznik nr 2 do zaproszenia
z dnia 07.03.2017r.
........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 30
w Wałczu

oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuje(jemy):
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
2. posiada wiedze i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. posiada aktualną opłaconą polisę OC.

.............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis
pełnomocnika wykonawców)

