Prabuty, dnia 04.04.2019 r.
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w
imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Obrzynowo 8 informuje, że przyjmowane są oferty na:
„wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem i instalacją kanalizacji
sanitarnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Obrzynowo 8”
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem i instalacją kanalizacji
sanitarnej na budynku mieszkalnym Obrzynowo 8 Gmina Prabuty
2) Zakres robót budowlanych:
 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych wraz z ich utylizacją
 wykopy oraz przekopy wykonywane koparką
 dostawa i montaż oczyszczalni ścieków dla 20 RLM o wydajności max 1,8 m3/h Actibloc 9-10
– Osadnik + reaktor biologiczny
 wykonanie kanałów z rur PCV łączonych na wcisk
 dostawa i montaż studzienki studzienki rozdzielczej do drenażu na 6 nitek tuneli
rozsączających
 zasypanie wykopów
 uruchomienie oczyszczalni przez serwis

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. 2, stanowi załączony
obmiar, opinia geotechniczna oraz projekt, które mają charakter pomocniczy. Przed przystąpieniem
do wyceny należy zapoznać się z zakresem robót w terenie.
II.
WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - w terminie miesiąca od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy dla realizacji prac.

III.
OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
IV.
a)
b)
c)
d)

WYMAGANE DOKUMENTY
formularz ofertowy,
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
Kosztorys szczegółowy dołączony do oferty cenowej.
Akceptację warunków umowy.

V.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do
godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godzinie 1015 w siedzibie ZGM .
VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 1
82-550 Prabuty
OFERTA NA: „wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej Obrzynowo 8”

b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Obrzynowo 8. Jednocześnie Wspólnota zastrzega
sobie możliwość zmienienia zakresu rzeczowego lub unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia wraz z adresami lokali dostępne są w: biurze Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 – dział techniczny.
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