
Gołdap, dnia 25.03.2016 r.

Instrukcja do wykonania oferty na remont pomieszczenia łazienki w lokalu przy ulicy

1 Maja 46 / 1 w Gołdapi

Opis robót:
Wykonawca wykona remont pomieszczenia łazienki polegający na:
-  wyburzenie  ścianki  działowej  dzielącej  łazienkę  z  pomieszczeniem  gospodarczym,  celem  powiększenia 
łazienki,
- demontaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego,
- zamurowanie otworu drzwiowego,
- demontaż armatury,
- skucie glazury, 
- usunięcie pokrycia podłogi,
- równanie sufitu, ścian i podłogi przygotowanie ścian / podłogi pod glazurę / terakotę  ( tylko przygotowanie ),
- malowanie ścian od wysokości 1,5 mb,
- malowanie sufitu,
- zabudowa pionu płytą GK,
- montaż armatury białej ( wanna do 1,2 mb, sedes ).
- montaż bojlera z wężownicą i podłączenie do pieca, 
- oraz inne prace towarzyszące m.in. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń oraz sprawdzeń 
zastosowanych  rozwiązań  w  zakresie  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów,  niezbędnych  do 
prawidłowego  wykonania  prac.  Koszty  uzyskania  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
pozwoleń, uzgodnień i innych, ponosi Wykonawca.
Po stronie Wykonawcy leży zebranie wszelkich pomiarów, niezbędnych do złożenia oferty, lokal mieszkalny 
będzie udostępniony na prośbę Wykonawcy – w tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 662 146 430.
Załącznikami do oferty są :
Formularz ofertowy
Kosztorys ofertowy
Przedmiar 
Kserokopię uprawnień na w/w roboty
Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  OC  w  zakresie 
prowadzonej działalności.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3,  do 06.04.2016 r.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  07.04.2016  r.  o  godzinie  8.00  w  biurze  ADM  w  Gołdapi  
Spółka  z  o.  o.  ul.  Konstytucji  3  Maja  3,  w pokoju  Nr   7.  W przypadku  składania  ofert  drogą  pocztową 
(przesyłka  polecona  lub  poczta  kurierska)  
za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Wszystkie  oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po  tym  terminie  podanym  powyżej  
nie  zostaną  rozpatrzone  i  nie  zostaną  zwrócone.  Ofertę  stanowi  wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z 
załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta. Oferty składające się z luźnych 
dokumentów nie będą rozpatrywane.  ADM Gołdap telefonicznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku 
wyboru.  Dokładne  informacje  oraz  dokumenty  można  uzyskać  w  ADM   Gołdap  Sp.  z  o.  o.  
ul. Konstytucji 3 Maja 3, w pokoju Nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Telefon kontaktowy 
87 615 02 81.  ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez 
zwrotów dokumentów.

Sporządziła:
Kamila Kołodziejska
Dział Techniczny ADM


