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ZAPRoSZENIE Do zŁoŻENIA oFERTY

14,05-300Mińsk Mazowiecki zapraszado złoŻenia
Gmina Mińsku Mazowieckimul. Chełmońskiego
proporycji cenowejna wykonanie zadaniapn.:,,Wykonaniezachodniej elewacji budynku świetlicy
wiejskiej w mĘscowościTargówka,,

Przedmiotem postępowaniaofertowegojest wykonanie zachodniej elewacji budynku świetlicy
wiejskiejw miejscowości
Targówka w nawiązaniudo istniejącejczęścifrontowejbudynku.
Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofeńowego polega na wykonaniu
poniższychrobót budowlanych:
l.

ubytków
oczyszczenie podłożaz ewentualnymodbiciemtynku zniszczonego'uzupełnieniem
tynkuiwyrównanie,

f.

Wykonaniu docieplenia ścianyzewnętrznejbudynku sĘropianem o grubościl0,0 cm
(mocowanyna kołkioraz klej),

3. ZaciągnięcieĘropianu klejem- dwukrotnie,
narożnikówwypuktych,
4. Wk|ejeniejednejwarstwysiatki z włóknaszklanegozzałoŻeniem
w formie demontażuczęściistniejącej
5' Wykończenie styku elewacji z istniejącympodłożem
kostki brukowej,obniżeniestyropianuponiżejistniejącegopoziomu kostki brukowejmin.10
cm' ponownę ułożenienawierzchni z kostki brukowej (z docięciem) na podbudowie
piaskowej' Docieplenie fundamentu budynku na|eĘ

wykonaó

ze

sĘropianu

- przewidywanailośćdo wykonania- 11 m2.
fundamentowego
6. Położenie
tynku silikonowego'barwionegow masie- 186 m2 oraz wykonanieopaski z tynku
mozaikowegow nawiązaniudo istniejącejkolorystyki,
7, Wykonaniespadków podokiennychpod parapety,dostawai montażparapetówblaszanychi
- istniejące
pozostĄch obróbekblacharskich
otworyokienne|9 szt.- 20 mb
spustów.
8. Demontażi ponownymontażistniejącychrur spustowychz przedłużeniem
9. Wykonaniepodbitki dachowejzb|achy,w nawiązaniudo stanuistniejącego- 39 mb
l0. Punktowa naprawa istniejącejelewacji w narożnikuprzy bramie wjazdowej _ 2 miejsca
uszkodzeń
o wvm.około10cm x l0 cm.
Przed złoŻeniem
ofeĘ na wykonanieprzedmiotuzapyilaniaofertowegoza|ecasię dokonanieoględzin
budynkuwraz z dokonaniemstosownychpomiarów'tak by zawarlow cenie oferty wszystkie koszty
za prace niezbędnedo wykonania przedmiotuzapytaniaofertowego.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace budowalne nalży prowadzió w okresie od
01.06.2017
do 30.06.2017
r.
Gwarancja:
l.

Wykonawcaudziela Zamawiającemu
rękojmi zawady wykonaniaprzedmiotuumowyna okres36
miesięcyod dnia podpisania(bezuwag)protokofuodbiorukońcowego.

2. W okresierękojmiWykonawcazobowiqzujesię do bezpłatlrego
usunięciawad i usterekw terminie
7 dni |icząc od daty pisemnego (forma listu' e-maila lub fax.u) powiadomienia przez
Zamawiającego.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:
a)

Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót budowlanych
będącychprzedmiotemzamówienia

b)

Dysponowanie osobq/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do rea|izacji
przedmiotu zamówienia

c)

Na

Posiadanie wiedzy i doświadczenia,

potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedtożenia do oferry

Wykonawcy

stosownego oświadczeniao spełnianiuwarunków udziatu w postępowaniu, stanowiącego załnr 3 do
Zapytania ofertowego

Inne wymagania:
Zamawiającyzastrzęgasobie prawo do wrywania Wykonawców w celu uzupełnieńdokumentóww
prrypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.W przypadku' gdy Wykonawca' którego oferta
zostaławybranajako najkorzystniejszabędzie uchylałsię od zawarciaumowy Zamawiającymoze
wybraó ofertęnajkorzystniejsząspośródpozostaĘchofert,bez przeprowadzeniaich ponownejoceny'
chyba,żezachodzi przesłanka
unieważnienia
postępowania.
Warunki płatności:
1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnymodbiorzewykonanychrobót (bezuwag).
2.

Zapłatafaktury Wykonawcy nastąpiprzelewemna konto Wykonawcy podanena fakturze,w
terminie 14 dni od dostarczeniafakturydo siedziby Zamawiającego.

Termin związania ofeńą: 30 dni. Bieg terminu nłiązaniaofertą rozpocrynasię wraz z upływem
terminuskładaniaofert,licząc od dnia składaniaofertwłącznie.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Termin i miejsce s|dadania ofert: do 04 maia 20|7 r, do godz. 10.oo, Urąd Gminy Mińsk
Mazowiecki sekretańat pok. 102, fax. f5 756 25 50 lub na adres email:
inwestycje@minskmazowiecki.pl.
Załączniki do zapytania ofertowego:
l. WzórofeĄ
2. Wzór umowy
3' oświadczenieo spetnianiuwarunkówudziafuw postępowaniu

osobami upoważnionymido kontaktów lub udzielaniąwszelkichwyjaśnieńjestEweliną Miros _
podinspelaor ds. inwesĘcyjnych,tel, (25) 756 25 23

z Piechoski

