ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście"

Sp.

z

o.o.

zaprasza

do

składania

ofert

na

realizację

zamówienia

publicznego

pn.: „Modernizacja instalacji hydrantowej: w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku
dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami”.

Zakres zamówienia (usługi):
- Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12
w Tychach, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
- Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32
w Tychach, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
- Zabezpieczenie starej instalacji hydrantowej w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32,
wymiana odcinka (30m) instalacji wody na poziomie parteru (pomieszczenia biurowe). Demontaż rury stalowej  25,
montaż rury ocynk  25 wraz z podłączeniem do istniejącej sieci, wykonaniem prób szczelności, roboty towarzyszące –
m.in. rozebraniei odtworzenie istniejącej zabudowy GK.
- Dostarczenie protokołów powykonawczych z pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych,
potwierdzających zapewnienie ciśnienia i wydajności instalacji oraz dokumenty określone w par. 10 Ustawy prawo
budowlane.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dodatkowe informacje:
- Wszelkie prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz na ustalonych umową warunkach (projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego).
- Z uwagi na specyfikę obiektów, prace głośne i uciążliwe dla użytkowników obiektu, prowadzone będą:
a) w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 – prace, w czasie których konieczne będzie odłączenie
wody dla użytkowników obiektu - w sobotę po godz. 14.00,
b) w budynku dydaktyczno-administracyjnym – prace głośne i uciążliwe dla użytkowników – po godz. 15.00 w dni
powszednie, a także w czasie weekendu – po wcześniejszym ustaleniu terminu z administracją obiektu, prace
związane z koniecznością odłączenia wody dla użytkowników obiektu – po godzinach pracy użytkowników, tj. pon.-pt.
po godz. 18.00, w weekendy – po wcześniejszym ustaleniu terminu z administracją obiektu.

Sposób rozliczenia:
1. Rozliczenie przedmiotu umowy jest ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie niezbędne roboty podstawowe oraz pomocnicze w tym także roboty
związane z wykonaniem prób, pomiarów, ekspertyz, uzgodnień branżowych oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:
Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania przedmiotu umowy:
a) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wynikające z przepisów prawa /oświadczenie składane wraz z ofertą/;
b) wykazanie się przynajmniej 3. zrealizowanymi usługami w zakresie modernizacji lub budowy instalacji
hydrantowych, wartość usługi nie mniejsza niż 50.000 zł netto;
c) posiadanie minimum 5-letniego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia;
d) posiadanie polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2020 r.

Kryterium wyboru Wykonawcy: Cena 100%.

Oświadczenia i dokumenty:
•

Wraz z załącznikiem nr 1 (oferta) Wykonawca składa:
- Oświadczenie do oferty;
- Zaparafowany projekt umowy;
- Aktualny wypis CEiDG/ KRS;

•

Zamawiający wezwie najwyżej ocenionego Wykonawcę do złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń w
terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia /referencje, kopia polisy OC/

•

Dokumenty i oświadczenia składane są w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

•

Niezłożenie dokumentów i oświadczeń w wymaganym terminie powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. „Śródmieście” Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do nie zawarcia umowy bez wskazania przyczyny lub wyboru oferty z wyższą ceną, jeśli ma zastrzeżenia, co do
możliwości wykonania przez Oferenta zamówienia.
Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru wraz z wymieniony w niej załącznikami.

