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Poznań, 1.03.2019r
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK” zaprasza do złożenia oferty na :
Relokacja zaworów wodnych podpionowych w miejsca z dogodnym dostępem dla Spółdzielni w sytuacjach
awaryjnych wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Potworowskiego 5 w Poznaniu.
Zapytanie ofertowe dotyczy zaworów podpionowych oraz głównych zaworów odcinających zlokalizowanych
w:
- piwnicy mieszkania nr 3 dla pionu mieszkań nr 3,6,9
- pomieszczeniu piwnicznym przynależnym do lokalu użytkowego ,,gabinet weterynaryjny’’ dla pionu
mieszkań nr 4,7,10
- piwnicy mieszkania nr 4 – lokalizacja głównych zaworów odcinających wodę na mieszkania i wodę
gospodarczą oraz wodomierze
1. Zakres prac :
- demontaż istniejących zaworów podpionowych oraz głównych zaworów odcinających wodę na mieszkania i
wodę gospodarczą oraz wodomierze.
- przeniesienie zaworów w miejsca wskazane przez Spółdzielnię tj. ganek piwniczny
- wszystkie pozostałe prace wymagane przepisami oraz wynikające z ustaleń podczas wizji lokalnej.
Cały zakres prac należy ustalić z przedstawicielem Spółdzielni.
2. Wymagania dla oferentów konieczne do spełnienia łącznie :
- min. 2 lata posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania prac wod-kan
- oferent powinien wykazać, że posiada referencje niezbędne do wykonania pracy, tj, że wykonał w
ostatnich trzech latach co najmniej trzy usługi polegające na poprowadzeniu instalacji wod-kan
3. Oferta powinna zawierać :
- wycenę zakresu prac wraz z niezbędnym materiałem i roboczo – godzinami
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (referencje lub protokoły odbiorów
końcowych robót bez zastrzeżeń)
Powyższy opis ma charakter pomocniczy. Oferta musi uwzględniać wycenę prac wraz z kosztami
materiałowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, wynikające z obowiązujących przepisów, norm,
technologii, nawet te nie ujęte powyżej, a wymagane przepisami prawa.
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję na miejscu w celu uzyskania wszelkich niezbędnych do
złożenia kompletnej oferty informacji w obecności przedstawiciela Spółdzielni.
Cały zakres prac należy ustalić z przedstawicielem Spółdzielni.
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Oferty prosimy składać do dnia 30.03.2019r drogą elektroniczną lub w siedzibie S.M. „Blok”.
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