
Gołdap, dnia 18.08.2022 r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na montaż trzech

wkładów z blachy żaroodpornej do trzech przewodów dymowych  

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  w Gołdapi  Wolności 11 wpisanego do rejestru zabytków

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa  w Gołdapi Wolności 11

Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na: 

wykonaniu  dokumentacji  projektowej  (tj.  projekt  zagospodarowania  działki/terenu;  projekt

architektoniczno-budowlany,  projekt  techniczny  oraz  przedmiar  robót  i  kosztorys  inwestorski)  na

montaż trzech wkładów z blachy żaroodpornej do trzech przewodów dymowych na całej długości od

kotłów c.o.. oraz prace towarzyszące.

Zakres prac : 

-  ujęcie bądź wykluczenie konieczności frezowania przewodów dymowych nr 5, nr 10 oraz nr 11;

- montaż wkładów z blachy żaroodpornej do przewodów dymowych nr 5, nr 10 oraz nr 11 na całej

długości;

-  wykonanie wentylacji  zewnętrznej rurą ocieplaną oraz stałego dopływu powietrza z zewnątrz do

pomieszczenia z kotłem c.o.– lokal nr 6;

- wykonanie odpowiedniej wentylacji rurą ocieploną ponad dach przy kominie i dopływu powietrza do

lokalu mieszkalnego z klatki schodowej – lokal nr 11;

- oraz wszelkie inne prace niewymienione, a niezbędne do realizacji projektu,

- uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane Starosty Gołdapskiego oraz Konserwatora Zabytków.

Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  ADM  Gołdap,  ul.  Konstytucji  3  Maja  3  lub  mailowo

e.dzienis@admgoldap.pl do 01.09.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 r. o godzinie 08:00

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. ADM w Gołdapi zastrzega prawo zrezygnowania z zebranych

ofert bez podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

mailto:e.dzienis@admgoldap.pl


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


