Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ul. Broniewskiego 65 c
58-309 Wałbrzych

tel. 748407100
mail:sekretariat@smgornik.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik " w Wałbrzychu na podstawie „regulaminu określającego
zasady zlecania robót i tryb przeprowadzania przetargów na roboty budowlane i usługi w zasobach
mieszkaniowych i lokalach użytkowych SM „Górnik” w Wałbrzychu nie finansowanych środkami
publicznymi” ogłasza przetarg nieograniczony na :
Malowanie klatek schodowych na terenie Piaskowa Góra w Wałbrzychu w Boguszowie – Gorcach i
Głuszycy .
Wałbrzych Piaskowa Góra :
1/ Broniewskiego 55-57-59-61-63
2/ Krasińskiego 1-3-5-7-9
3/ Michałowskiego 6-8
4/ Mieszka I 34-36-38
5/ Nałkowskiej 34-36-38- 40
Boguszów – Gorce:
1/ Słowackiego 9-10-11-12
Głuszyca :
1/ Łukasiewicza 18-20-22-24
Zakres prac obejmuje :
- zmycie ścian i sufitów
- uzupełnienie tynku na cokołach i ścianach + przecierka
- dwukrotne malowanie podłoża farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie olejne lamperii
- malowanie olejne cokolików przy schodach
- czyszczenie i malowanie poręczy
- malowanie emulsyjne pomieszczeń wspólnego użytku
- białkowanie piwnic.
W ofercie należy podać :
• stawkę roboczogodziny netto z narzutami kosztorysowania
• stawkę roboczogodziny brutto
• krótką informację na temat działalności firmy i listę referencyjną zrealizowanych robót w tym zakresie
• oświadczenie o nie zaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym
• wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Sądowego.
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i Regulaminem, z którym można się zapoznać
na stronie http:/www.smgornik.pl/ i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Oferty należy składać w sekretariacie SM „Górnik” w Wałbrzychu ul. Broniewskiego 65 c/pokój nr.22/ w
terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz.14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2018 r o godz. 10.00 o godz. w siedzibie SM „Górnik” ul. Broniewskiego
65 c./ pokój nr. 22 II p./
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia ofert.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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