
ZAPYTANIE OFERTOWE

l, ZamawittaCy Katowick:e ttowarzystwo Budownictwa Spoleczne9o Sp.zo.o。

wykonanie prac remontowych w :okalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne

n:ezbednych dO Wykonania prac remontowych z9odnie z zalaCZnikiem nr l:

Adres nieruchomo6ci kt6rej dotyczy zam6wienie: St. Etienne gNLw Katowicach.

Wymagany termin realizacji zam6wienia: 15.03.2019 r.

Wymagany okres rgkojmi lubfi gwarancji: 36 miesigcy.

Oferty winny byd skladane w sekretariacie Sp6tki w zamknigtej i opisanej kopercie. Opis powinien zawiera6

numer i nazwg pzedmiotu zam6wieniall2Ol9lMSZ oraz dane firmy skladajqcejofertg.

Termin skladania ofert 08.02.2019 r. do godz. l0@,

Warunki platno6ci 14 dni od daty spisania bezusterkowego protokolu odbioru koricowego, przelewem z

konta zamawiajqcego.

8. Osoba upowa2niona do kontaktu z wykonawcami: Marcin Szymanek 5{3 037 005.

9. Termin zvriqzania z olertq€€ I 45 / 6e* dni

10. Dodatkowe wymagania zamawiajqcego v'rzglgdem wykonawcy*:

- oferta winna bezwzglgdnie zawiera6 adres nieruchomoSci kt6rej dotyczy zam6wienie okre5lony w niniejszym

zapytaniu,

wnieeienie prsez wykenaweg zabezpieezenia nale*ytege wykenania umewy w wyseke6d ,,, ",,7cwarte6ei
eferty brutte w fermie: get6wkewej; wzajemnyeh petreeeri wier*ytelneSeir gwaraneji bankewyeh lub

ie

zwreeene w terminie l
ed daty zakenezenia ebewiqzywania rgkejmi i gwaraneji;

- do oferty naleZy dotqczy6 wypelnione o6wiadczenie (zalqcznik nr 2) o niezaleganiu wobec Zakladu

Ubezpieczefi Spotecznych i Uzgdu Skarbowego,

- posiadanie pzez wykonawcg aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno6ci cywilnej na kwotg

50 ty5. zl,

- posiadanie uprawnieh budowlanych w specjalno5ci nie dotyczy,

- posiadanie pzez wykonawcg koncesji: nie dotyczy,

- posiadanie innych uprawnief tj.: nle dotyczy,

- posiadanie licencji na: nie dotyczy,

- posiadanie pzez wykonawcg dla material6w certyfikatu/6w, dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

TAK,

- posiadaniereferencji:TAK.

'11. Spos6b pzygotowania oferty: ofertg naleZy spozqdzi6 w formie pisemnej (komputerowej), w jgzyku polskim.

'12. TreS6 oferty zgodnie zzalqczonym formulazem - OFERTA.

WYlaSn:enia:

1.  Jette‖ dane pole tekstowe nie bedZ:e wypeln:ane wpisaC"n:e dotyczy"

Dyre
omosclaml

Zalqczntk nr 3

zaprasza do zlotenia ofert na:

9A/3 w Katowicach. Zakres

2。

3.

4.

5。
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