Kowalewo Pomorskie, dnia 08.05.2015 roku
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Szkolna 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej wraz z uporządkowaniem przewodów
telewizji kablowej i internetu w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Kowalewie Pomorskim.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684 15 17, fax (056) 684 15 17
zaklad@poczta.onet.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 – 1500
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Bartosz Boniecki – 600 270 628
2. Określenie trybu zamówienia:
zapytanie ofertowe.
3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej budynku przy
ul. Szkolnej 7 w Kowalewie Pomorskim.
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) skucie tynku na sufitach,
2) położenie tynku na sufitach + siatka,
3) przygotowanie powierzchni pod malowanie z częściowym szpachlowaniem
nierówności,
4) uporządkowanie przewodów telewizji kablowej i internetu znajdujących się na klatce
schodowej,
5) malowanie sufitów i ścian (lamperia),
6) przygotowanie balustrady do malowania,
7) malowanie balustrady,
8) szpachlowanie nierówności tynku przy drzwiach wejściowych,
9) malowanie tynku przy drzwiach wejściowych
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
5.1. Udział w postępowaniu mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia ,

5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie wg formuły spełnia, nie spełnia
na podstawie informacji zawartych w dokumentach wymaganych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1. Cena – 100%
7. Miejsce i termin składania ofert.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Brodnicka 1, 87- 410 Kowalewo
Pomorskie, dział mieszkaniowy do dnia 15.05.2015 roku do godz. 10 00. Koperta winna być
oznaczona: „Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej wraz z uporządkowaniem
przewodów telewizji kablowej i internetu w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Kowalewie Pomorskim.”

Sporządził:
Bartosz Boniecki

