
Gołdap, dnia 14.07.2020r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie  prac polegających na rozbiórce pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz

wykonanie prac towarzyszących

Opis robót:

Wykonawca przedstawi ofertę cenową polegającą na wykonaniu prac jak poniżej:

a. rozbiórka pieców licowanych kaflami oraz trzonów kuchennych, kuchni węglowych wraz z utylizacją,

b. uzupełnieniu / zamurowaniu otworów w kominach po odłączeniu urządzeń grzewczych,

c. uzupełnienie posadzek,  

d. uzupełnienie ubytków ścian, szpachlowanie, gładzenie, szlifowanie, gruntowanie, bielenie,    

e.  domurowanie  ścianek  działowych  (  trzon  kuchenny  stanowi  w  niektórych  przypadkach  ściankę  działową  pomiędzy

kuchnią, a łazienką ) wraz z pracami z pkt. d,

dla 7 lokali poniżej:

 Armii Krajowej 34 m 59 – trzon kuchenny x 1, piec x 1,

 Armii Krajowej 34 m 57 – trzon kuchenny x 1, piec x 2,

 Armii Krajowej 34 m 31 – trzon x 1, piec x 2,

 Armii Krajowej 34 m 30 – piec x 2,

 Armii Krajowej 34 m 29 – trzon x 1, piec x 1,

 Armii Krajowej 34 m 27 – westfalka x 1, piec x 2,

 Armii Krajowej 34 m 15 – piec x 2, trzon x 1,

Wykonawca przedstawi ofertę cenową w oparciu o własne pomiary.

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy,

Kosztorys ofertowy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy  złożyć  drogą  mailową  k.kolodziejska@admgoldap.pl  ,   pocztą  na  adres  siedziby  ADM  w  Gołdapi,

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap lub osobiście. Termin składania ofert  do dnia 27.07.2020 r. otwarcie nastąpi  w dniu

28.07.2020 r.,  o godzinie 8.00 w biurze ADM 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.

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.   Telefon

kontaktowy 662 146 430.  ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert  podania przyczyn i bez zwrotów

dokumentów.
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