
                                                                                       Łazy. 22.05.2015

 Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na malowanie
                                   elewacji zespołu garaży

Specyfikacja konkursowa na malowanie elewacji zespołu garaży przy ulicy Wyzwolenia 
 

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu prac objętych konkursem ofert.

I. Malowanie elewacji zespołu garaży przy ul. Wyzwolenia – 330 m2

Przygotowanie powierzchni ścian . /drapanie, szpachlowanie, gruntowanie/
Malowanie elewacji bocznych farbami akrylowymi od ul. Wyzwolenia i Konstytucji.

II.  Malowanie elewacji frontowych garaży przy ul. Wyzwolenia .  – ok. 2392 m2
Przygotowanie powierzchni ścian frontowych wraz z bramami.
Malowanie ścian
Malowanie bram wjazdowych

III. Termin realizacji 15.07.2015.
   

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferty w zaklejonej  kopercie z  napisem „Malowanie elewacji   zespołu garaży przy ul.
Wyzwolenia w Łazach” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.
Spółdzielcza 5 w Łazach, w terminie do dnia 15.06.2015 do godziny 12:00.

2. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  w
imieniu Oferenta, ofertę należy sporządzić czytelnie bez adnotacji odręcznych, przeróbek
i skreśleń. 

3. Oferent przedkłada tylko jedną ofertę na całość zadania,  dopuszcza się składanie ofert
wariantowych.

4. Załączone  dokumenty  mogą  być  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii  potwierdzonych
przez osoby upoważnione.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent na swój koszt dokona wizji lokalnej oraz samodzielnie wykona obmiary i wycenę

prac. 
7. Oferent dokona wyceny prac na podstawie samodzielnie dokonanych obmiarów wraz z

podziałem na poszczególne etapy oraz planowanymi nakładami.
8. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

bądż ograniczenie zakresu prac wymienionego w ogłoszonym konkursie.





Do oferty należy dołączyć:

 Oświadczenie  oferenta,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do
wykonania zadania objętego ofertą, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, oraz
zasobami zdolnymi do wykonania zadania.

 Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zadania. 

 Oferta  musi  być  kompleksowa i  zawierać  wszystkie  prace  określone  w w/w przedmiocie
zamówienia.

 Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy odpowiedzialności cywilnej.
 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej  za

zgodność z oryginałem przez oferenta.



………………………………..………………………………….. ………………………………………………………………

(pieczątka firmowa oferenta) (miejscowość i data)

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spółdzielcza 5
42-450 Łazy

Oferta wykonawcy.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  2015 r., składamy ofertę na
„Malowanie elewacji zespołu garaży przy ul. Wyzwolenia w Łazach”

I. Malowanie elewacji bocznych garaży od ul.Wyzwolenia i Konstytucji 330 m2.

L.p
.

Rodzaj prac Robocizn
a Netto

Materiały
Netto

Razem
brutto

1 Przygotowanie ścian
2 Malowanie
3 Uporządkowanie terenu

   4 RAZEM

II. Malowanie  elewacji  frontowych  i  bram  wjazdowych  zespołu  garaży  przy  ul.
Wyzwolenia 2392 m2

L.p
.

Rodzaj prac Robociz
na

Netto

Materiały
Netto

Razem
brutto

1 Przygotowanie  pow.  ścian  i
bram

2 Malowanie
3 Uporządkowanie terenu

   4 RAZEM

……………………………………………………………………………………………….………………………………..

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)  

                                          



………………………………..…………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………………..………………..

(pieczątka firmowa oferenta)

Oświadczenie.
Oświadczam,  że  posiadamy  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonania
zadania  objętego  naszą   ofertą,  dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym,  oraz
zasobami zdolnymi do wykonania zadania. 

……………………………………………………………………………………………….………………………………..

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)  



………………………………..…………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………………..………………..

(pieczątka firmowa oferenta)

Oświadczenie.

Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej zapewniającej  należyte
wykonanie zadania. 

……………………………………………………………………………………………….………………………………..

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)  


	Do oferty należy dołączyć:

