
Gołdap, dnia 21.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac

polegających na:

- izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu ( odprowadzenie wód gruntowych, opadowych ) oraz

utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Mazurska 12 w Gołdapi

w imieniu której działa:

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. 

ul. Konstytucji 3 Maja 3

19 – 500 Gołdap

Zakres prac polega na:

1. Wykonaniu wykopów wzdłuż ścian obiektu, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej

oraz termicznej ścian fundamentowych,

2. Ułożeniu części odwodnienia wzdłuż ścian oraz wybudowaniu studni rewizyjnych, przejściu z rurą przez

istniejący silos znajdujący się na wjeździe na posesję, zasypaniu silosu,

3. Rozebraniu fragmentu nawierzchni drogowej i chodnika, wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu kanalizacji

deszczowej,  wbudowanie  studni  zbiorczej  i  osadnikowej,  zasypaniu  wykopów  rekonstrukcji  rozebranych

elementów,

4. Wykonaniu wykopów, wbudowanie studni chłonnej i ułożeniu pozostałej części odwodnienia, znajdującej się

na posesji, zasypaniu wykopów,

5. Utwardzenie terenu kostką betonową,

6. Wykonaniu odbioru poprzez zlecenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego

geodetę.

Adres:

ul. Mazurska 12, 19 – 500 Gołdap, działki nr 646/1, 645/3 

Termin realizacji zamówienia:

II kw. 2021 r. - III 2021 r.

Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:

a. ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2020 r.  w siedzibie Zamawiającego, tj.  sekretariacie pokój nr 2 ADM

Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap,  osobiście lub za pośrednictwem poczty  w zamkniętej

kopercie  z  umieszczoną  na  niej  nazwą  i  adresem  Wykonawcy  oraz  dopiskiem

 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na



- izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu ( odprowadzenie wód gruntowych, opadowych ) oraz utwardzenie

terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi

b. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.11.2020 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr

4.

c. o wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Sposób przygotowania oferty:

a. ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego Zapytania,

Informacje dodatkowe:

a. w przypadku  pytań, w celu ustalenia szczegółów Zamówienia prosimy o kontakt z Kamila Kołodziejska,

telefoniczny 662 146 430 lub mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny


