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Gołdap, dnia 19.12.2022 r. 

ZAPROSZENIE

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

Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków i lokali gminnych zaprasza do składania ofert na

przeglądy  w  zakresie,  o  którym  mówi  art.  62  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku

Prawo Budowlane. 

Oferta powinna zawierać: 

  nazwę i siedzibę oferenta – pieczątka firmowa w nagłówku, 

  zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, 

  cenę jednostkową (brutto) za określony przegląd – należy wpisać jakiego przeglądu

dotyczy  oferta  np.  okresowa  kontrola  stanu  technicznego  budynku,  instalacja

elektryczna  w  budynkach  (części  wspólne  -  strych,  klatki  i  korytarze,  korytarze

piwniczne), 

 przegląd instalacji gazowych - cena za lokal, 

 przegląd przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych, 

 przegląd wyłączników głównych prądu oraz przycisków ppoż itp. 

 kopię  uprawnień  upoważniających  do  wykonywania  przeglądów  w  określonej

dziedzinie.

Oferta będzie obowiązywała przez 2023 rok. 

Ofertę  sporządzoną  według  wzoru  określonego  załącznikiem nr  1  –  Formularz  ofertowy

podpisaną przez wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy należy

złożyć w formie papierowej w pokoju numer 4 w siedzibie ADM w Gołdapi Sp. z o.o. lub

przesłać pocztą mailową na adres e.dzienis@admgoldap.pl 

ADM  zastrzega  prawo  swobodnego  wyboru  oferenta,  negocjowania  lub  unieważniania

postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty na rok bieżący i chcą pozostać przy obecnych

stawkach cenowych prosimy o informację mailową. 
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Termin i miejsce składania dokumentów: 

Ofertę należy złożyć drogą mailową  e.dzienis@admgoldap.pl lub pocztą na adres siedziby

ADM w Gołdapi Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap lub osobiście.

Termin składania ofert do dnia 04.01.2023 r. otwarcie nastąpi w dniu 05.01.2023 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 wskazanym terminie

nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. 

Dział Techniczny 

            Eliza Dzienis
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