Załącznik nr 11 do P 9

ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 37, 37A w Katowicach zaprasza do złożenia oferty

1.

na: REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 37A W KATOWICACH POLEGAJĄCY NA
WYŁOŻENIU STOPNIC I PODESTÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI NA POZIOMIE 1, 2 I 3 PIĘTRA (BEZ PARTERU).

2.

Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: ul. Katowicka 37A, Katowice.

3.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

4.

Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 m-ce.

5.

Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w
sekretariacie

Katowickiego

TBS-sp.

z

o.o.;

w

tytule/temacie

należy

wpisać

„

WSPÓLNOTY

MIESZKANIOWE”
6.

Termin składania ofert 17.10.2017 r. do godz. 13:00.

7.

Warunki płatności 21 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z
konta zamawiającego

8.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marcin Szymanek (administrator), Jan Jękot (Zarząd
Wspólnoty).

9.

Termin związania z ofertą 90 dni

10.

Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:



oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony
w niniejszym zapytaniu,



wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………%
wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wierzytelności, gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie
zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14
dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji NIE DOTYCZY.



posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej



posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności OBJĘTEJ PRZEMIOTEM ZAMÓWIENIA



posiadanie przez wykonawcę koncesji: NIE DOTYCZY



posiadanie innych uprawnień tj.: NIE DOTYCZY.



posiadanie licencji na: NIE DOTYCZY



posiadanie przez wykonawcę certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie:…………………………..



posiadanie referencji:………………



wykaz zrealizowanych przez oferenta zamówień, porównywalnych z przedmiotem zamówienia w okresie

(w przypadku firm niewspółpracujących z Katowickim TBS- Sp. z o.o ),

3 lat.


inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ( komputerowej ) , w języku
polskim.

12.

Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

Wyjaśnienia:
1.

str. 1

Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

