
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1. Zamawiający : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań. 
2. Przedmiot oferty : remont-odnowienie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi, dwóch   
    budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 1A/Poznańska 53 oraz   
    ul. Poznańska 51. Budynki są osobnymi nieruchomościami, połączonymi ze sobą wspólną ścianą.  
    Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu oferty zawarte są w załączniku „Opis przedmiotu  
    zamówienia” i w załącznikach graficznych. 
3. a) przewidywany termin wykonania : II – III kw. 2019 r. 
    b) czas realizacji max.  90dni, 
    c) okres gwarancji min.  36 miesięcy. 
4. Wymagania dla oferentów konieczne do spełnienia łącznie : 
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   
  zadania 
- znajdowanie się przez Oferenta w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
  zamówienia 
- dysponowanie przez Oferenta osobą mogącą pełnić funkcję kierownika Budowy, posiadającą    
  uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń oraz posiadającą na czas   
  realizacji inwestycji aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB 
- posiadanie przez Oferenta aktualnego na czas realizacji inwestycji  ubezpieczenia od skutków   
  prowadzonej działalności w tym odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100 000,00zł, pod   
  rygorem rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy 
- Oferent powinien wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania  
  zamówienia, tj, że wykonał w ostatnich trzech latach co najmniej trzy usługi polegające na  
  remoncie-odnowieniu lub wykonaniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach   
  mieszkalnych wielorodzinnych  
- samodzielne wykonanie zadania, bez udziału Podwykonawców 
- podpisanie załączonego oświadczenia   
5. Oferta powinna zawierać : 
- wypełniony formularz oferty 
- kserokopię aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności 
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (referencje lub protokoły odbiorów  
   końcowych robót bez zastrzeżeń) 
- podpisane załączone oświadczenie 
6. Miejsce i termin złożenia oferty : siedziba S.M. „BLOK” ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań. Ofertę  
   należy złożyć w sekretariacie w zamkniętej kopercie (osobiście lub pocztą) do dnia 30.11.2018r. 
   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na elewację, nie otwierać przed   
   30.11.2018r” 
7. W załączeniu : formularz oferty, projekt Umowy i dokumentu gwarancyjnego, oświadczenie, opis  
    przedmiotu zamówienia, załączniki graficzne.  
 
UWAGA : na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczono tylko zaproszenie i opis zamówienia. W 
przypadku zainteresowania ofertą przesłane zostaną pozostałe dokumenty. 
 
W sprawach związanych z przedmiotowym zaproszeniem należy kontaktować się z Panem Jarosławem 
Borowczykiem tel. 61 847 32 21 wew. 44. 


