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Poznań, 24.10.2018 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” zaprasza do złożenia oferty na :
Wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej WLZ wraz z
robotami towarzyszącymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mylnej 58 w Poznaniu wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Obecnie w budynku i w mieszkaniach znajduje się instalacja 1 fazowa. Dokumentacja dotyczy wykonania
instalacji 3 fazowej do zabezpieczeń za licznikowych. W piwnicach na klatkach oraz w pomieszczeniach
wspólnego użytku pozostaje instalacja 1 fazowa. Całość instalacji w bruzdach. Budynek : parter + 4 piętra +
22 mieszkania.
W zakres opracowania wchodzi min :
- wykonanie nowej instalacji od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej
- wymiana rozdzielnicy głównej z wyposażeniem
- nowe piony od rozdzielnicy głównej do szaf licznikowych
- montaż szaf licznikowych na ścianach klatki schodowej na I i IIp z zabezpieczeniami przed licznikowymi i
pozostałym wyposażeniem
- wykonanie instalacji od liczników do zabezpieczeń za licznikowych w mieszkaniach
- wymiana zabezpieczeń za licznikowych w mieszkaniach
- wykonanie przewodów zasilających od zabezpieczeń za licznikowych do kuchni zakończonych puszką
montażową (dla kuchenek elektrycznych)
- wykucie bruzd, przewierty stropów i ścian, zamurowanie, uzupełnienie tynków
- wymiana instalacji klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku
- pomiary instalacji
- oraz wszystkie pozostałe prace wymagane przepisami, warunkami otrzymanymi z ENEA, a zapewniającymi
odbiór, uruchomienie i eksploatację instalacji
- uzyskanie wszelkich wymaganych prawomocnych pozwoleń, decyzji, zgód, uzgodnień i innych dokumentów
umożliwiających przeprowadzenie robót
- wykonanie dokumentacji w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD
1 egzemplarz
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót
Powyższy opis ma charakter pomocniczy. Oferta musi uwzględniać, a dokumentacja zawierać wszystkie
elementy i koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z obowiązujących przepisów, norm,
technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa warunkami z ENEA i sztuką
budowlaną.
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję na miejscu w celu uzyskania wszelkich niezbędnych do
złożenia kompletnej oferty informacji w obecności przedstawiciela Spółdzielni.
W załączeniu warunki dla jednego z mieszkań, wzór Umowy oraz oświadczenie, które należy podpisać i
przesłać razem z ofertą.
Oferty prosimy składać do dnia 30.11.2018r drogą elektroniczną lub w siedzibie S.M. „Blok”.
Kontakt w S.M. „BLOK” :
Jarosław Borowczyk tel. 500 422 414.
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