
Gołdap, dnia 10.02.2020 r. 

 Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie wymiany / przystosowania / rozprowadzenia

instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody oraz grzejnikami z

zaworami termostatycznymi oraz podłączeniem do pionów w lokalach mieszkalnych 

Opis robót:

Wykonawca przedstawi 2 oferty cenowe :

1. Załącznik nr 1 – stal  i miedź – instalację c.o. rury stalowe czarne ocynkowane, instalację

c.w.u rury miedziane, 

2. Załącznik nr 2 – rury polipropylenowe PPR STABI i miedź – instalację c.o. miedź, instalacja

c.w.u  rury polipropylenowe PPR STABI,

na  wykonanie  wymiany/  przystosowania  istniejącej  instalacji/  rozprowadzenia  instalacji

centralnego ogrzewania oraz wykonanie, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej w

lokalach  wskazanych  w Załącznikach  wraz  z  podłączeniem do  pionów.  Do  wyceny  przyjąć

należy  grzejniki  aluminiowe  członowe,  regulacja  za  pomocą  zaworów  termostatycznych

grzejnikowych  z  nastawą  wstępną  RA –  N  Danfoss  zgodnie  z  załączonym  projektem.  Po

zamontowaniu instalacji należy wykonać badania szczelności. Dobór grzejników na podstawie

wykonanych projektów. Planowany termin realizacji I – II kw 2020 r. W przypadku gdy koszty

przewyższą planowany na dany cel budżet Zamawiający zastrzega możliwość podziału robót i

przełożenia części z nich na I – II kw 2021 r.

Załącznikami do oferty są:

Załącznik  nr  1,  2    z  wykazem  mieszkań  (  ceny  za  poszczególne  lokale  oraz  wskazanie

ewentualnych robót dodatkowych )

Formularz ofertowy wg materiałów z Załącznika nr 1, 

Formularz ofertowy wg materiałów z Załącznika nr 2.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w siedzibie ADM sekretariat - pokój nr  2 , ul. Konstytucji 3 Maja 3,  do

24.02.2020 r.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.02.2020 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w

Gołdapi Spółka z o. o. ul. Konstytucji 3 Maja 3, w pokoju Nr  4.

W  przypadku  składania  ofert  drogą  pocztową  (przesyłka  polecona  lub  poczta  kurierska)  

za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami.
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