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Zamość, 04.04.2013r.
Znak: : 10/PO//WM/r.b./2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo budowlanych w zarządzanych zasobach,
w zakresie :
Zadanie nr 1 - budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Listopadowej 47 w Zamościu:
„Hydrauliczna regulacja instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów podpionowych wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja”
Zakres prac obejmuje:
a/ odtworzenie dokumentacji technicznej istniejącej instalacji wewnętrznej co i ccw dla potrzeb
wykonania regulacji hydraulicznej instalacji przewidzianej do zrealizowania w ramach
termomodernizacji budynku,
b/ wykonanie projektu technicznego regulacji i modernizacji instalacji co i ccw –zawory
podpionowe (regulatory różnicy ciśnienia, zawory regulacyjne), w oparciu o posiadany
przez Zamawiającego Audyt Energetyczny
c/ dostawa i montaż elementów regulacji instalacji zgodnie z opracowanym projektem
Termin realizacji - 15.06.2013.
Zadanie nr 2 - budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Peowiaków 16 w Zamościu:
„Hydrauliczna regulacja instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów podpionowych
- wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja”
Zakres prac obejmuje:
a/ odtworzenie dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznej co dla potrzeb wykonania
regulacji hydraulicznej instalacji przewidzianej do zrealizowania w ramach termomodernizacji
budynku.
b/ wykonanie projektu technicznego regulacji i modernizacji instalacji co – zawory
podpionowe (regulatory różnicy ciśnienia, zawory regulacyjne), w oparciu o posiadany
przez Zamawiającego Audyt Energetyczny.
c/ dostawa i montaż elementów regulacji instalacji zgodnie z opracowanym projektem.
Termin realizacji - 22.06.2013.
Zadanie nr 3 - budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Przemysłowej 4D w Zamościu:
Projekt techniczny i wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 4D.
Zakres prac obejmuje:
a/ Wykonanie projektu budowlanego
dla
potrzeb całkowitej wymiany instalacji
przewidzianej do zrealizowania w ramach termomodernizacji budynku, w wersji
indywidualnej dla każdego lokalu mieszkalnego (w oparciu o posiadany przez
Zamawiającego Audyt Energetyczny).
b/ Demontaż starej instalacji co, wykonanie instalacji nowej w oparciu o w/w projekt
z podłączeniem do kotła gazowego zamontowanego w trakcie realizacji instalacji gazowej.
Termin realizacji - 31.07.2013.
Oferta jest ważna jeżeli została złożona co najmniej na jedno zadanie.
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W ofercie należy podać :
- cenę kosztorysową netto i brutto za wykonanie każdego zadania oddzielnie
- nośniki kosztów, po których będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe nie ujęte
przedmiotem zamówienia
- okres gwarancji na urządzenia i wykonane roboty
Osoby uprawniona do kontaktów z oferentami : Marek Bilski tel., tel. (84) 638-52-56 w. 46.
639-30-18 lub 62-710-28 w. 33
Ofertę, z napisem „Oferta - znak: 10/PO//WM/r.b./2013–należy złożyć w siedzibie zamawiającego,
w sekretariacie, przy ul. Peowiaków 8 do dnia 12.04.2013r. do godz. 1300.
Do oferty należy załączyć :
a/ kserokopię wpisu do rejestru handlowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
b/ kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy,
c/ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 30.000,-zł.
Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotowego zamówienia oraz zdobył
od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty, a które będą miały istotny wpływ na podpisanie umowy.
Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta spełnia wymogi postawione
w zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą - za najkorzystniejszą zamawiający uzna
ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Załącznikami do zaproszenia są :
1) formularz ofertowy stanowiący zał. nr 2 do zaproszenia,
2) wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do zaproszenia.
Zamawiający :
mgr inż. Stanisław Koziej
Prezes Zarządu

