Łódź, dnia 04 maja 2022 r.

I n f o r m a c j a
do przetargu na remont balkonów
w technologii tradycyjnej na niżej wymienionych nieruchomościach:

❑

szt. 12, w budynku mieszkalnym nr 43 przy ul. Jana 5;

❑

szt. 20 w budynku mieszkalnym nr 19 przy ul. Hipoteczna 23;

❑

szt. 12 w budynku mieszkalnym nr 45 przy ul. Jana 8 ;

❑

szt. 3 w budynku mieszkalnym nr 16 przy ul. Łagiewnicka 45 a
Zakres robót :
1.remont płyty balkonowej
- skucie betonu oraz tynku od spodu płyty
- izolacja pozioma ( dwie warstwy)
- wymiana obróbek blacharskich na z blachy powlekanej
- wykonanie warstwy wyrównawczej
- położenie terakoty wraz z cokolikami
- tynk silikonowy od spodu płyty
2.malowanie elewacji przy balkonach o szerokości większej
o 50 cm z każdej strony balkonu ( od parteru do wysokości
elewacji )
3.remont balustrady balkonowej polegający na oczyszczeniu
I dwukrotnym malowaniu farbą olejną

Oferty należy przygotować w oparciu o kosztorysy.
W kwestii przedmiaru i dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie
bezpośredni kontakt e-mail: techniczny@pojezierska.pl oraz pod numerem telefonu
502 419 784 i 42 651 14 07
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Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscach robót będących
przedmiotem postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert,
ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, podziału prac na etapy oraz
odstąpienia od wyboru wykonawców bez podania przyczyn.
Pożądany termin wykonania prac:

2022 r.

Pożądany okres gwarancji:

60 miesięcy od dnia spisania protokółu
odbioru robót

Oferty powinny być złożone w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których
należy określić przedmiot zamówienia.
Zawartość oferty:
➢ wypełniony formularz oferty;
➢ kosztorys ofertowy;
➢ aktualny wydruk z właściwego rejestru działalności gospodarczej CEIDG;
➢ oświadczenie, że Firma nie zalega z podatkami lub opłatami w Urzędzie
Skarbowym i nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
lub społeczne w ZUS;
➢ informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i personelu
kierowniczego, w okresie ostatniego roku;
➢ oświadczenie, że Firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
➢ oświadczenie o zapoznaniu się na miejscu robót z zakresem prac;
➢ oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale
technicznym i ekonomicznym (o dobrej kondycji finansowej Firmy), a także
o pracownikach zdolnych do wykonywania robót określonych w zamówieniu;
➢ aktualna kopia Zaświadczenia kierownika budowy zarejestrowania w Okręgowej
Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane;
➢ oświadczenie, że cały zakres prac objętych niniejszą ofertą zostanie zrealizowany
w 100% siłami własnymi oferenta;
➢ wykaz wykonanych ww. prac w Spółdzielniach Mieszkaniowych zrealizowanych
w latach 2017 - 2021 odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania
oraz
załączenia
dokumentów
potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane należycie;
➢ referencje – z wykonanych prac w Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz w innych
podmiotach gospodarczych;
➢ aktualna na dzień otwarcia polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także oświadczenie
wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do
ubezpieczenia: terenu budowy, urządzeń oraz sprzętu, od szkód mogących
wystąpić i od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej;
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➢ oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami od osób biorących udział
w konkursie i nie jest wykluczony na podstawie zawartych tam przepisów;
➢ wszystkie powyżej wymienione strony dokumentów muszą być podpisane przez
oferenta.
Oferta powinna zawierać spis zawartości.
Dokumenty należy ułożyć w kolejności podanej wyżej.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jeden blok,
Dopuszcza się możliwość złożenia ww. oferty w sposób taki, że w jednej kopercie
zgromadzone zostaną wszystkie dokumenty o których mowa wyżej,
w kolejnej tylko i wyłącznie kosztorys z formularzem oferty.
Uprasza się o czytelne opisanie kopert.
Termin składania ofert:
27 maja 2022 r. (piątek) godz. 12.00.
oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi
bez rozpatrzenia.
Miejsce składania ofert:

należy przesłać na adres Spółdzielni 91-324 Łódź,
ul. Sierakowskiego 65a lub złożyć do sekretariatu
w siedzibie Spółdzielni

Termin i miejsce otwarcia W części niejawnej w dniu 31 maja br. w siedzibie
ofert :
Spółdzielni Mieszkaniowej .przez Komisję
Przetargową w obecności Przedstawicieli
Nieruchomości .
Na część jawną Wykonawcy będą zapraszani
telefonicznie .
W przypadku wyboru oferenta (przed podpisaniem umowy) Wykonawca robót
zobowiązany jest wpłacić kaucję gwarancyjną (w postaci
przelewu)
w wysokości 5% wartości zamówienia, zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni
Regulaminem Przeprowadzania Wyboru Wykonawców Robót, Dostaw i Usług
w SM „POJEZIERSKA” zamieszczonym na stronie
www.pojezierska.pl
w zakładce/ważne.
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FORMULARZ OFERTY

Przedmiot oferty

Pełna nazwa oferenta

Numer
bloku

Remont połaci dachu

Cena netto

Blok
nr 43
Blok
nr 19
Blok
nr 45
Blok
nr 16

Termin realizacji zamówienia
Termin gwarancji
Termin związania ofertą

Data ..................................................

Podpis .........................................
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