Zapytanie o cenę
Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok zaprasza do składania ofert na :
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na
wymianie balustrad na nowe przy ulicy Dalekiej 1 ( trzy klatki po cztery kondygnacje) oraz
Dalekiej 1A ( trzy klatki po pięć kondygnacji)
Specyfikacja robót objętych zamówieniem:
1. Demontaż istniejących stalowych balustrad i pochwytów wraz z utylizacją. Złom
odliczyć od ceny oferty. Usunąć ze stopni schodowych płaskowniki kotwiące stare
balustrady, otwory wypełnić zaprawą cementową z zatarciem.
2. Wykonanie tymczasowych balustrad ochronnych w celu zabezpieczenia ciągów
komunikacyjnych zgodnie z BHP.
3. Montaż nowych balustrad ze zmianą usytuowania miejsca zakotwienia – montaż do
policzków biegów schodowych. Wzór balustrad do wykonania zgodny z balustradami
zamontowanymi w budynkach : Kraszewskiego 30A, Kraszewskiego 34.: Łączna
długość ok. 60 mb (Daleka 1) oraz ok. 75 mb (Daleka 1A) przed złożeniem oferty
zalecane dokonanie obmiaru indywidualnego z natury.
- pochwyty ze stali nierdzewnej o przekroju z rury Ø 40 mm,
- wypełnienie balustrady z kształtowników stalowych malowanych proszkowo : 3
słupki główne 40 mm x 40 mm, ramka zewnętrzna 30 mm x 20 mm , wypełnienie
ramki 20 mm x 20 mm co 11 cm.
- balustrada montowana za pomocą blach stalowych 10 cm x 15 cm gr. 4 mm na
elastycznych podkładkach łączonych 4 kołkami montażowymi Ø 10 mm kotwionymi
chemicznie.
- wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy 110 cm, maksymalny prześwit
12 cm. Uwaga;

balustrady należy zamontować do policzków, na odsadzkach

gwarantujących odległość między powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią
poręczy balustrady - 120 cm. Poszerzenie podestów i spoczników poprzez wykonanie
balustrad po długości biegów z zabezpieczeniem pozostałego prześwitu między
biegami ( dusza) w podeście i spoczniku ( ok. 15 cm ) –

wykonać element z

płaskownika mocowany do balustrady jak w budynku : Kraszewskiego 34, 30A
- montaż pochwytu ze stali nierdzewnej do ściany o przekroju j.w przy zejściu do
piwnicy – ok. 10 mb. ( odsadzka 5 cm od ściany ). Prace należy wykonać w sposób
umożliwiający mieszkańcom bezpieczne korzystanie z budynku z zachowaniem
czystości i porządku.
UWAGA : Oferty należy złożyć dla dwóch budynków odrębnie.
Wymagana gwarancja: 3 lata
Termin wykonania usługi: prace należy wykonać w okresie do 28. 02. 2019
Termin składania ofert: do dnia 31.12.2018.
Bliższe informacje:
tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
nr telefonu / e - maila ...........................................................................................
NIP......................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1
NIP: 542 020 09 84
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem
z dnia ……………………….. : za cenę ryczałtową
brutto.........................................................................................zł
( słownie: ............................................................................................................... )
W tym podatek VAT 8 %.
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- przy wykonywanych pracach zatrudniony zostanie kierownik legitymujący się
uprawnieniami budowlanymi. *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7
regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę
- oświadczam że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12
miesięcy
Inne:
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
nazwisko, imię ....................................................................................................
stanowisko ...........................................................................................................
telefon...................................................

zakres pełnomocnictwa*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
- dokumenty potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie oferenta
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia

