
Gołdap, dnia 02.03.2016 r.

Instrukcja do wykonania oferty na wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy 
ulicy Kościuszki 16 mieszkania 9 w Gołdapi

Opis robót:
Wykonawca wykona dokumentację techniczno - projektową instalacji, schemat zasilania wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz dokona wszelkich uzgodnień z PGE w Ełku, uzyska 
pozwolenie wykonania powyższego remontu instalacji elektrycznej.
Wykonawca wykona wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w mieszkaniu nr 9 w 
budynku  przy  ulicy  Kościuszki  16  wg  obowiązujących  norm  
i przepisów.  Uzupełni tynki po robotach elektrycznych.
Wykonawca  zobowiązuje  się  zgłosić  do  PGE  Ełk   rozplombowanie  i  plombowanie 
zabezpieczeń i układów pomiarowych. Koszty usług PGE pokrywa wykonawca robót. 

Załącznikami do oferty są:
Formularz ofertowy
Kosztorys ofertowy 
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 22.03.2016 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016 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 7, 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


