Lubliniec, dnia 08.06.2016 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY KOMINÓW DYMOWYCH I
WENTYLACYJNYCH DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY
UL.MICKIEWICZA 14 W LUBLIŃCU
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Mickiewicza 14 w Lublińcu zaprasza do złożenia ofert na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy i dobudowy kominów
dymowych i wentylacyjnych.
Pożądana dokumentacja powinna zwierać:
1. inwentaryzację budowlaną,
2. projekt techniczny i wykonawczy sporządzony w uzgodnieniu z zakładem kominiarskim na
podstawie inwentaryzacji kominiarskiej,
3. przedmiar i kosztorys dla inwestora,
4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. uzgodnienia techniczne umożliwiające wykonanie robót.
Dokomentacja powinna spełniać wymogi przewidziane aktualnymi przepisami z zakresu Prawa
budowlanego oraz aktualnymi rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,
z dnia 18 maja 2004 r. i z 2 września 2004 r . z późniejszymi zmianami oraz Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dokumentację należy sporządzić w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy wraz z kosztorysami
i przedmiarem robót oraz z formie elektronicznej pdf.
Oferta powinna zawierać
- wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.
- dokument potwierdzający posiadane uprawnienia pojektowe.
Do kontaktu z ofertentami Wspólnota Mieszkaniowa wyznacza:
- Marzenę Bolacką – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM2" SC PL.K.MAŃKI 5
LUBLINIEC tel. 694 477 234,
- Józefa Niewiadomskiego – ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH UL.WĄSKA 6 W Lublińcu
tel 34 356 29 72.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 15.07.2016 r. do godziny 16.00 w biurze
administratora Wspólnoty, tj. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM2" SC
PL.K.MAŃKI 5 LUBLINIEC.

Załącznik

......................................................................
(pieczęć firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Oferenta: ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .............................................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy i dobudowy
przewodów dymowych i wentylacyjnych dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul.Mickiewicza 14 w Lublińcu za wynagrodzeniem w kwocie: ........................................ zł
brutto, słownie: ..................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ...............................................
3. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty zawiązane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszt inwenatryzacji kominiarskiej i niezbędnych uzgodnień
koniecznych do realizacji robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

..........................................

