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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na roboty remontowo-budowlane

POSTĘPOWANIE Nr 2/Rb/2020 _ Remont klatek schodowych

NAZWA, ADRES ZAMAWIAJACEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Zatoka" w Braniewie
ul. Matejki 9; 14-500 Braniewo
tel. (55) 620.86.55; fax.(55) 620.86,50
tgchniczny@§mzatoka.pl ; http : //www. smzatoka. pl

TRYB UDZIELENIA PRZETARGU
P ruetar g nieo grani czony

PRZEDMIOT ORA Z Z AI<NES PRZETARGU
Przedmiotęm zamówięnia są roboty remontowo_budowlanę na budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w zasobach mięszkaniolvych spółdzielni we Fromborku :

1. Zadanie Nr 1 Remont klatek schodowych - budynek wielorodzinrtY ul. Szkolna 7'9,

Mickiewicza 8a-8b, Kościelna 6, o remont w zakresię:

r Wyprawalamperii tapetąnaĘskową.
o Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.

o Malowanię balustrad oraz pozostalych powierzchni w klatkach schodowYch,

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1.pożądany tęrmin zakońęzęnia inwestycji dla poszczególnych zadń:

Wykonawca wskaże termin zakończenia prac,

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Tęrmin zńązaniaofertą: 30 dni od daty otwarcia oferty,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFBRT
oferty należy aoĘi orobiście w Sekretariacie Spółdzielni w Branięwie ul. Matejki 9 lub

ptzesłać na adręs Zamawiającego.
Termin składania ofen upĄ,wu-* dniu 08,06,2020r, o godz, 1000,

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni (świetlica) w dniu 08.06.20ŻOr. o godz. 1030.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyboruenajkorzystniejszej ofeĘ naposzczęgólne zadariazastosowane będą

następujące kryteria:
- cęna - 80%;
_ wiarygodność ofęrenta oceniona na podstawie przedstawionych dokumentów ,10oń;

- termin realizacji - 2%

- okres gwarancji na wykonane roboty - 80ń,

O p^*



Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na Ęażde zaplanowaąe Zadanie
bez podania prąlczyny, oraz w wpadku braku środków tinansowych po otwąrciu
wszystkich ofert na dane zadanie.

wADIUM
Wadium naZadanie Nr 1 wynosi 3 000,00 zł.
Wadium możę być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
01. pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:
25 8313 0009 0030 0315 2000 0010

INNE
O zamówienię mogą ubiegać się wykonawcy, Iłórzy spełniają warunki określone w
Formularzu Przetargowym.
Ofęręnt możę ńoĘó ofertę całościową lub na poszczególnę zadańa.
Zamawiający nie przewiduj e składania ofert wariantowych.

STRONA NA KTÓREJ ZAMIF,SZCZONY BĘDZIE FORMUL ARZ
PRZETARGOWY - w wersj i elektronicznej
wwr{.smzatoka.pl .
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