Za cznik nr 1

SPECYFIKACJA
warunków zamówienia
Zamawiaj cy:
Spó dzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”, ul. S oneczna 2, 35-061 Rzeszów.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie modernizacji kot owni gazowych w budynkach przy ulicach Odrzyko ska 4 i
oneczna 2 w Rzeszowie”.
Opis przedmiotu zamówienia.
I. Modernizacja kot owni przy ul. Odrzyko skiej 4
1. Wymiana ród a ciep a wraz z uruchomieniem (stan istniej cy - kocio Vaillant 806/5-5 R2 docelowa
moc ród a ciep a 80 kW)
2.
ukanie instalacji c.o.
3. Dostosowanie istniej cej automatyki do ród a ciep a
4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obs ugi kot owni gazowej
5. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej do zg oszenia urz dzenia w Urz dzie Dozoru Technicznego

II. Modernizacja kot owni przy ul. S onecznej 2
1. Wymiana ród a ciep a wraz z uruchomieniem (stan istniej cy - kocio De Dietrich DTG 111-7 NEZ
docelowa moc ród a ciep a 50 kW)
2. Dostosowanie przewodu kominowego do obowi zuj cych przepisów
3. Monta automatyki kot owni
4.
ukanie instalacji c.o.
5. Modernizacja instalacji c.o. w kot owni
6. Wymiana grzejników – 8 szt.
7. Wymiana odpowietrzników na zako czeniach pionów – 8 szt.
8. Wymiana zaworów termostatycznych, g owic termostatycznych, zaworów grzejnikowych przy
grzejnikach – 27 kpl.
9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obs ugi kot owni gazowej

Termin realizacji zamówienia: lipiec - wrzesie 2019 r.
Okres gwarancji: 36 miesi cy
Sposób przygotowania oferty.
Oferta winna by sporz dzona w formie pisemnej w j zyku polskim i okre la warto wynagrodzenia
rycza towego brutto za przedmiot zamówienia. Ka dy Oferent mo e z
jedn ofert .
Do oferty winny by do czone:
aktualny odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej;
umowy spó ki cywilnej, je eli dzia alno ci gospodarcza przedsi biorców jest prowadzona w formie spó ki
cywilnej;
potwierdzone kserokopie uprawnie wymaganych do prowadzenia robót obj tych przedmiotem zamówienia
wraz z za wiadczeniem z rejestracji w Okr gowej Izbie In ynierów Budownictwa.

Kryteria i sposoby oceny ofert
O udzielenie zamówienia mog si ubiega Oferenci, którzy z
ofert wa . Zamawiaj cy dokona wyboru
z ofert wa nych. Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Oferentów, którzy:
yli oferty po terminie;
sporz dzili oferty niezgodnie ze Specyfikacj zamówienia, nie dostarczyli wszystkich wymaganych
dokumentów.
Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa nast puj cymi kryteriami i im przypisze znaczenie
okre lone procentami:
cena oferty – 100%
Form wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie rycza towe brutto ustalone w drodze
przetargu.
W wynagrodzeniu rycza towym nale y uwzgl dni wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

Sk adanie ofert.

Oferty nale y sk ada najpó niej do dnia 16.05.2019 r. do godz. 14ºº w siedzibie Zamawiaj cego,
Rzeszów, ul. S oneczna 2, pokój nr 8 w zamkni tych kopertach z podpisem „Oferta na wykonanie modernizacji
kot owni gazowych w budynkach przy ulicach Odrzyko ska 4 i S oneczna 2 w Rzeszowie”. Na odwrocie nale y
poda adres i nazw firmy sk adaj cej ofert . Dotrzymanie w/w terminu dotyczy ofert sk adanych drog
pocztow . Oferty z one po terminie b
zwrócone bez otwarcia.

Kontakty z Oferentami

Osobami upowa nionymi do kontaktu z Oferentami s :
1. Pan Tomasz Marciniec tel. 509 603 440

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny z Oferentami
z zastrze eniem, e cena z negocjacji nie mo e by wy sza od ceny z onej w ofercie. Wszelkie z one
wyja nienia wymagaj formy pisemnej.
Spó dzielnia zastrzega sobie swobodny wybór oferty, jak równie prawo do odst pienia wzgl dnie uniewa nienia
przetargu bez podania przyczyn.

