Radymno, dn. 15.04.2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie
37-550 Radymno
ul. Złota Góra 11A
tel. 16 628 48 60, fax. 16 628 48 61.
e-mail: sm-radymno@sponsor.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019
(dotyczy remontu okładziny ściany elewacyjnej bud. Nr 8)

I.

ZAMAWIAJĄCY
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie
37-550 Radymno, ul. Złota Góra 11A
NIP: 792-000-39-28, REGON: 000931922.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okładziny ociepleniowej ściany
elewacyjnej płn.-zach. o powierzchni 232,60 m2 budynku nr 8 na os. Wł. Jagiełły w
Radymnie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Składając ofertę należy podać :
2.1. Kosztorys ofertowy - sporządzony w niżej opisanym zakresie:
- usunięcie odspojonej warstwy tynku,
- gruntowanie całej powierzchni objętej remontem,
- wykonanie warstwy wyrównawczej – wyrównanie z zatopieniem nowej warstwy
siatki - powierzchni objętej remontem,
- nałożenie nowej warstwy tynku – kolory wg dokumentacji dociepleniowej,
2.2. Dopuszcza się wielkości zweryfikowane własną inwentaryzacją na placu
budowy, oddające rzeczywisty i sprawdzony zakres robót.
2.3. Okres udzielanej gwarancji – min. 36 m-cy.
2.4. Warunki płatności:
Faktura płatna przelewem w terminie 14 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wystawienie faktury możliwe po podpisaniu przez strony protokołu odbioru robót.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I HARMONOGRAM PRAC
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.08.2019r.

2. Prace należy wykonywać w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i dni
świątecznych.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sm-radymno@sponsor.com.pl, faksem na nr: 16 628 48 61, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 07.05.2019r. do godz.13.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Dodatkowych informacji udziela Pan Edward Piliszko pod numerem telefonu
507 038 598.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sm-radymno.pl
V. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

2. O

cena 100%.
wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

oferentów

za

pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.sm-radymno.pl
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
VII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

..........................................

Załącznik do zapytania
ofertowego NR 1/2019.
.............................................
( pieczęć oferenta )
OFERTA
Dla:
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie
37-550 Radymno, ul. Złota Góra 11A
NIP: 792-000-39-28, REGON: 000931922.
złożona przez:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/2019, oferujemy wykonanie remontu
ściany elewacyjnej zachodniej o powierzchni 232,60 m2 budynku nr 8 na os. Wł.
Jagiełły w Radymnie, z terminem i harmonogramem realizacji zgodnym z rozdziałem
III zapytania ofertowego (tj. od 13.05.2019 r. do 30.08.2019r).
a)
w zakresie zgodnym z rozdziałem II, pkt 2 zapytania ofertowego,
b)

w cenie netto: ................................................ zł
(słownie: .................................................................................)
plus podatek VAT 8% w kwocie ................................... zł
(słownie: ................................................................................ )
razem brutto ................................................... zł
(słownie: .................................................................................)

2. Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Aktualna sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie
zamówienia.

................................. , dnia .....................
.....................................................
podpis osoby upoważnionej

