Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert
wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano - remontowych w
okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 €
(netto)
Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul.
Bałandy 1 informuje, że przyjmuje oferty wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie
robót budowlano-remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość
jednostkowa nie przekracza 10 000 € netto, następujących kategoriach robót:
● elektrycznych - wymiana lamp na klatkach schod. na LED (w ograniczonym zakresie);
● malarskich klatek schodowych (w ograniczonym zakresie);
● murarsko – tynkarskich (w ograniczonym zakresie);
● blacharsko-dekarskich (w ograniczonym zakresie) – usuwanie przecieków;
● brukarskich (w ograniczonym zakresie);
● instalacji gazu: sprawdzenie stanu technicznego, remont i usuwanie awarii.
Oferty w powyższych kategoriach w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem
„Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty …………” (podać rodzaj robót)
należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25 kwietnia 2019r. do godz. 13˚˚.
Wybór ofert nastąpi do 30 kwietnia 2019r.
Oferty winny zawierać:


wykaz składników kalkulacyjnych cen jednostkowych, względnie scalone
ceny na jednostkę obmiarową,



podstawę kosztorysowania robót,



proponowane technologie wykonania i stosowane materiały, przy czym
wartość zużytych materiałów, nie może być większa, od stosowanych średnich
cen wg Sekocenbud w danym okresie (kwartał),



wykaz wykonanych robót o charakterze i zakresie porównywalnym z
przedmiotem zamówienia w ostatnich 2-ch latach wraz ze stosownymi
referencjami,



wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej, wystawione w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, ewentualnie aktualny wypis z KRS lub
wyciąg z rejestru centralnej ewidencji działalności gospodarczej,



kserokopie wymaganych uprawnień osób kierujących robotami –
uprawnienia budowlane, z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,



aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością
zobowiązań podatkowych, wystawione w okresie 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,



aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione w okresie 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a) aktualną



polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujący okres wykonania
robót stanowiących przedmiot zamówienia (na kwotę nie mniejszą niż
100 000.00 złotych),
opis firmy (ilość i kwalifikacje zatrudnionych osób na umowę o pracę),



ewentualnie wykaz sprzętu do realizacji danego zadania.

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółdzielni oraz dział GZM-u (pokój nr 4).
Z wykonawcami, których komisja przetargowa zakwalifikuje do świadczenia usług
remontowych na rzecz Spółdzielni mogą zostać zawarte umowy – po negocjacji i na
podstawie przedłożonego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego z ustalonym
zakresem i technologią wykonania robót.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni

