
Gołdap, dnia 24.02.2021 r.

Instrukcja  do  złożenia  oferty  na  wykonanie remontu  dachu  w  budynku  mieszkalnym
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kolejowa 11 w Gołdapi.

Opis robót:

1.  Rozebranie  pokrycia  dachowego  z  płyt  azbestowych  wraz  z  utylizacją,  obróbek  i  elementów

wyposażenia.

2. Rozebranie poszycia dachowego z łat i deskowania.

3. Rozebranie części kominów ponad dachem.

4.Wymiana  zniszczonych  elementów  konstrukcyjnych  dachu,  przesunięcie  elementów  w  celu

spełnienia przepisów ppoż., wypoziomowanie połaci dachowych.

5. Wykonanie nowego deskowania, ułożenie folii dachowej, montaż kontrłat i łat.

6. Wymurowanie części kominów ponad dachem z cegły klinkierowej.

7.  Wykonanie  ocieplenia  części  komina  w  obrębie  poddasza  nieużytkowego  z  wełny  mineralnej

twardej.

8. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia., pokrycia

dachowego  z  blachy  ocynkowanej  powlekanej  na  rąbek  stojący  w  kolorze  ceglastym,  montaż

wyposażenia dachu.

9. Dokonanie odbioru kominiarskiego kominów przez osobę posiadającą uprawnienia.

Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy.

Kosztorys ofertowy.

Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie  lub  innym  dokumencie  ubezpieczenia  OC

w zakresie prowadzonej działalności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie ADM  Gołdap,  ul.  Konstytucji  3  Maja  3,  do 17.03.2021  r.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  18.03.2021  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  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.  ADM

w Gołdapi  zastrzega  prawo zrezygnowania  z  zebranych ofert  bez  podania  przyczyn i  bez  zwrotu

dokumentów.



W przypadku jakichkolwiek pytań,  prosimy o kontakt  z  Eliza  Dzienis  (pokój  nr  4)  ADM Gołdap

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00; telefonicznie pod nr : 662 - 146 - 430; 87 615 02-81,

mailowo: e.dzienis@admgoldap.pl

             Sporządziła:
              Eliza Dzienis

          Dział Techniczny ADM       
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