
Gołdap, dnia 04.05.2022 r.

 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych w lokalu nr 1 przy ulicy Kościuszki 14 w

Gołdapi

Zamawiający:

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14

19 – 500 Gołdap

w imieniu, której działa:

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

ul. Konstytucji 3 Maja 3

19 – 500 Gołdap

Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na remoncie lokalu. Zakres remontu wykazano

poniżej:

Roboty rozbiórkowe:

- zerwanie podłogi z desek, płyt drewnopodobnych,

- usuniecie uszkodzonych legarów drewnianych,

- usuniecie zanieczyszczeń w postaci zasypki do wierzchniej warstwy stropu,

Roboty Odtworzeniowe:

- ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej gr. 0,2 mm na stropie,

- ustawienie i wypoziomowanie drewnianych legarów co 40 cm,

- ułożenie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej pomiędzy legarami,

- ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej gr. 0,2 mm na legarach,

- ułożenie na legarach płyty ze sklejki lub OSB lub z desek struganych,

- ułożenie podłogi z paneli podłogowych lub wykładziny PCV, montaż listew przypodłogowych.

Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 30,8 m2.

Wykonawca złoży ofertę cenową w oparciu o pobranie własnych pomiarów, lokal  będzie udostępniony po

wcześniejszym umówieniu terminu – tel. 662 146 430. 

Adres: 

Budynek WM Kościuszki 14 w Gołdapi lokal numer 1.

Termin realizacji zamówienia: do miesiąca od podpisania umowy, 

Termin płatności wynagrodzenia: po zakończeniu usługi potwierdzonej bezusterkowym odbiorem robót.

Termin i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert:

a.  Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  30.05.2022 r. w siedzibie  Zamawiającego,  tj.  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 lub drogą mailową na adres k.kolodziejska@admgoldap.pl,



b. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 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,

b. kosztorys ofertowy / kalkulacja cenowa z dokładnym opisem zastosowanych do oferty materiałów,

c.  wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty niekompletne tj. bez kosztorysu ofertowego bądź kalkulacji cenowej nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

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

lub doprecyzowania ofert oraz możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny,

c. w przypadku pytań bądź konieczności dokonania wizji lokalnej w celu ustalenia szczegółów Zamówienia

prosimy o kontakt  telefoniczny 662146430 lub mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny
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