Czeladź 21.04.2015r
Ogłoszenie o przetargu
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 ogłasza pisemny przetarg
w formie konkursu ofert na wykonanie malowania klatek schodowych w zasobach
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi – Administracja nr 3, 4.
Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
- załącznik nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)
- zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS
- zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego
- aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie
wykonywanych robót
- wykaz wykonanych robót za okres 3 lat w zakresie porównywalnym z treścią
zamówienia
- oświadczenie, iż oferent dysponuje osobą do kierowania robotami o specjalności
(wg rodzaju zamówienia) z jednoczesnym złożeniem kopii dokumentu
potwierdzającego posiadane uprawnienia
- oświadczenie, że oferent jest czynnym płatnikiem VAT
Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi
dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktu i udzielania informacji są:
- Strzyja Małgorzata, Jaworek Wojciech, Kazimierczak Ireneusz tel. 32-265-10-16
wew 43, 42, 47.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 do dnia
8.05.2015r. do godz. 900. Otwarcie ofert w dniu 8.05.2015r. o godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Spółdzielnia może unieważnić przetarg w formie konkursu ofert bez podania
przyczyny.

Załącznik nr 1
FORMULRZ OFERTOWY
Nazwa oferenta
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
w ...................................................... ul. ................................................................................................
kod ............................ nr domu ................................
REGON ............................................

NIP ...............................................................

Telefon ............................................

Email ...............................................................

Osoba do kontaktu …..........................................................................................................
1. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do pisemnego przetargu w formie konkursu ofert
na wykonanie malowania klatek schodowych w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Czeladzi – Administracja nr 3, 4.
2. Proponowane stawki ryczałtowe :
Lp.
Adres
Rodzaj budynku
Cena brutto
Czas
malowania
realizacji
1 klatki
1
2

ul. Powstańców Śląskich, z rozdzielaczem
Skłodowskiej i Dehnelów bez rozdzielacza
(budynki 5-kondygnacyjne)

3

4-kondygnacyjny (wejście do
budynku z 2 stron)

4

4-kondygnacyjny (wejście do
budynku z 1 strony)

5

os. Dziekana

6

5-kondygnacyjny (wejście do
budynku z 2 stron)
5-kondygnacyjny wejście do
budynku z 1 strony)

3. Deklaruję, że zaoferowana stawka zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i będzie obowiązywała do grudnia 2015r.
4. Udzielam …....... miesięcy gwarancji .
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.....................................................
pieczęć oferenta

.............................................................................
podpis osoby upoważnionej

