
Gołdap, dnia 13.09.2021 r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi

W zakres inwestycji wchodzi:

- rozbiórka utwardzeń wykonanych z różnych materiałów (kostka betonowa i beton);

- rozbiórka doświetlaczy piwnicznych;

- odkopanie ścian, oczyszczenie, wyrównanie zaprawa cementową;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej (dysperbit);

- wykonanie ocieplenia styrodurem gr.5cm;

-ułożenie folii kubełkowej, obsypanie ścian gruntem niewysadzinowym z jednoczesnym zagęszczeniem;

- wykonanie na nowo utwardzeń z kostki betonowej;

- montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych.

Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia  11.10.2021 r. w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3,

19 – 500 Gołdap osobiście, za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej

nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: ‘’Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu sufitu na

ostatniej kondygnacji klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5’’

lub drogą mailową na adres: e.dzienis@admgoldap.pl

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godzinie 8.00 w siedzibie ADM w Gołdapi

Sp. z o.o.  pokój nr 4. 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Sposób przygotowania oferty: 

-ofertę  należy  przygotować  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego

Zapytania,

- kosztorys ofertowy,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontaktowania  się  z  właściwymi  Wykonawcami  w  celu

uzupełnienia  lub  doprecyzowania  ofert  oraz  możliwość  dodatkowych  negocjacji  z  wybranym

Wykonawcą. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek



oferty,  a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec

Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. 

W  przypadku  pytań  bądź  konieczności  dokonania  wizji  lokalnej  w  celu  ustalenia  szczegółów

Zamówienia  prosimy  o  kontakt  z  Eliza  Dzienis,  telefoniczny  662-146-430  lub  mailowy

e.dzienis@admgoldap.pl 

           Sporządziła:
             Eliza Dzienis       

                                                                                                                                                                           Dział Techniczny ADM


