
                                                                                                              Łasin, dnia 20.03.2015 r. 

Ogłoszenie o naborze ofert na remont chodników osiedlowych 

przy ul. Konarskiego o powierzchni ok. 900 m²  
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 zaprasza do złożenia ofert 

na remont chodników osiedlowych przy ul. Konarskiego o powierzchni ok. 900 m². Oferta 

winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego. Oferent ma obowiązek do 

zapoznania się z aktualnym stanem przedmiotu postepowania ofertowego, dokonania 

jego przedmiaru, przyjęcia do wykonania uzgodnionego z Zamawiającym zakresu prac 

oraz złożenia kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie brutto za wykonanie 

przedmiotu oferty. Wartość oferty podlega negocjacji z Zamawiającym.   

Przewidywany termin do wykonania remontu:   

 05/2015–07/2015  ok. 900 m² chodników. 

Zakres prac winien obejmować  : 

1. rozbiórkę istniejących  chodników z płyt chodnikowych o pow. ok. 900 m2,  

2. korytowanie podłoża pod kostkę, 

3. stworzenie podbudowy z wyprofilowaniem niezbędnych spadków i zagęszczeniem, 

4. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem, 

5. wykonanie nowej nawierzchni chodników o pow. ok. 900 m
2
 z kostki brukowej o 

grubości 6 cm i 8 cm wraz z spoinowaniem i regulacją studzienek kanalizacyjnych, 

6. ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 100x20x6cm na fundamencie z 

wilgotnego betonu z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 

7. zagospodarowanie materiałów odpadowych z rozbiórki chodników przez Wykonawcę, 

8. prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami 

sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac, 

9. udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru, 

10. wszelkie materiały wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i 

stanowią one składniki kosztorysu ofertowego. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy : 
 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 są w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Oferta winna zawierać : 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej,  

2. oświadczenie wraz z dokumentami o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

3. oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. 

 

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. Kryterium oceny ofert stanowi w 100 % cena 

ryczałtowa brutto oferty i nie będzie podlegać zmianom przez cały czas trwania umowy, 

chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin 

Termin składania ofert: do dnia 17.04.2015 r. do godz. 15.00 w biurze SM przy ul. 

Konarskiego 16 w Łasinie. Termin otwarcia ofert: dnia 20.04.2015 r. o godz. 09.00. 

Bliższych informacji o w/w ofercie można uzyskać pod nr tel. 56 466 47 52 

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyn. 

 

                                                                                                             Zarząd SM 


