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WARUNKI  ZAMOWIENIA 
 

 

 

Na wykonanie robót remontowych przewidzianych do realizacji w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na 

osiedlu przy ul. Chopina nr 20 w Grodzisku Wielkopolskim: 

 

„ Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic – Chopina 20 ”  
 

1. Zamawiający: 
 

                      Spółdzielnia  Mieszkaniowa 

                      Os.  Wojska  Polskiego 25 

                             62-065 Grodzisk Wielkopolski 

tel. (61) 44-45-255 ; (61) 44-45-254 

              e-mail: smgrodzisk@smgrodzisk.wlkp.pl 

       

2. Określenie  przedmiotu  zamówienia: 

-  Izolacja pionowa ścian piwnic z wymianą gruntu – szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie. 

 

       3.    Określenie terminu wykonania umowy : 
               -  31 sierpień 2018 rok                  

                                                                             

4. Dokumenty : 

- Oferent ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub              

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

              -  Załączyć poświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi  i  składkami  ZUS, 

              -  Referencje, 

              -  Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, o podobnym charakterze z podaniem wartości dat wykonania  

i  odbiorców, 

              -  Atesty PZH i ITB. 

 

5. Wadium: 

 -  Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 2.000,00 zł, w terminie do dnia 14.05.2018 r. do 

godziny 10 
00

. 
               -  Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego przelewem 

               PKO BP Nowy Tomyśl -  97 1020 4144 0000 6002 0006 4543 (należy w terminie okazać dowód wpłaty).    

  

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 -  Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami warunków zamówienia.  

 -  Osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na: 

a) wszystkich stronach oferty, 

b) załącznikach, 

c) oraz w miejscach gdzie oferent naniósł zmiany. 

               -  W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. 

               -  Wymagane dokumenty należy przedstawić w oryginale albo kserokopii potwierdzonej klauzulą 

                                     „ ZA  ZGODNOŚĆ Z  ORGINAŁEM ”. 

               -   Oferta  winna być w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem : 
                 

„Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic” 

 
„ NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 

 

7. Ocena ofert: 

-  Zamawiający  dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach zamówienia. 

-  Zamawiający, przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta  spełnia warunki  zamówienia i jest najkorzystniejsza   

cenowo.   
            -  Wyniki postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

. 
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      8.    Kryteria   oceny  ofert: 

              -  Cena  - 100% 

   

      9.   Określenie miejsca i terminu składania ofert: 

              -  Termin składania ofert upływa z dniem 14.05.2018 o godzinie  10
00

. 

-  Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Os. Wojska Polskiego 25. 

-  Oferta winna być w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego i opisana  

                              „ Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic”  
              -  Oferty złożone po terminie  zwraca się bez otwierania a oferty pozbawione kompletnych dokumentów 

                  zostaną również odrzucone.  

              -   Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

              -   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

              -   Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2018 o godzinie 10
15

 w siedzibie Zamawiającego 

                   w Grodzisku Wlkp. na Os. Wojska Polskiego 25  . 
              -   Otwarcie ofert jest jawne. 

 

  10.     Zabezpieczenie gwarancyjne: 
Wymagany termin gwarancji to 24 miesiące,  rękojmi-36 miesięcy.  

Zamawiający na okres 36 m-cy pozostawia kwotę w wysokości 50% wpłaconego wadium na zabezpieczenie za wady  

przedmiotu zamówienia. 

 

             

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
          


