
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11
tel. 0-22-774-30-65, wew. 1362

 
ogłasza konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 46 / budynek nr 8/ w Legionowie w zakresie :

- wymiany rozdzielnic głównej RG,
- wymiany rozdzielnic głównej RGA,
- wymiany rozdzielnic administracyjnych RA,
- wymiany rozdzielnic  licznikowych RTL,
- wymiany WLZ od złącza ZN do rozdzielnicy RG,
- wymiany WLZ  od RG do RTL /1,2, 3/,
- wymiany oświetlenia podstawowego klatek schodowych,
- wymiany oświetlenia awaryjnego klatek schodowych,
- wymiany oświetlenia piwnic,
- wymiany oświetlenia zewnętrznego budynku.
Szczegółowy  zakres  robót  określony  jest  w  przedmiarach  robót  i  projektach  technicznych
oraz /na płytach CD/.
Dokumentacja  projektowa  w  wersji  papierowej  do  wglądu  i  ewentualnego sporządzenia
odpłatnych  kserokopii  potrzebnych  oferentowi  fragmentów  dokumentacji  znajduje  się  
w  Dziale  Technicznym  SML-W  ul  Sobieskiego  47  A.  Natomiast  przedmiary  robót  są  do
pobrania w Dziale jw.
Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe dot. wymiany instalacji
elektrycznej i teletechniczne na bazie obowiązujących KNR-ów w oparciu o ceny zawarte w
cenniku SEKOCENBUD wyd. IV kwartał 2017 r lub I kwartał 2018r umożliwiające zawarcie
umowy ryczałtowej. Oferent odpowiada za kompletność wyceny. 
Żądany okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy.
Dla  przedstawienia  obrazu  firmy należy  podać   jej  historię,  referencje,  oraz  zaświadczenia
o ewentualnym  zadłużeniu  lub  ich  braku  w  ZUS,  Urzędzie  Skarbowym,  bankach,  oraz
zaświadczenie o wpisie do  Ewidencji Działalności Gospodarczej lub  KRS.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ  w zamkniętych kopertach w Sekretariacie  Spółdzielni  lub
przesłać pocztą w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. 
Rozstrzygnięcie  postępowania  ofertowego,  bez  udziału  zainteresowanych  nastąpi  
w terminie kolejnych 2 tygodni.
Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1
Kodeksu Cywilnego
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni


