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S P E C Y F I K A C J A 
 

zakresu robót oraz warunki  do ogłoszonego w miesiącu październik 2020 roku, przetargu nieograniczonego na: 

Podstawa prawna: Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcą. 

 

Wykonanie i montaż nowych krat uchylnych, zabezpieczających dolne okna w klatkach schodowych w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu położonych przy  ulicach: Okulickiego: 1-3, 4-9, 10-12, 

13-14, Kalenkiewicza 18-20, Kasprzaka 7-9, Wiejska 34, Robotnicza: 248, 250, 252, Sz. Szeregów 1-2, 

na podstawie załącznika nr 1. 

 

I.   Zakres robót – Wykonanie i montaż nowych krat uchylnych , zabezpieczających dolne okna w  

      klatkach schodowych na podstawie załącznika nr 1. 

 

II. Dodatkowe obowiązki ciążące na wykonawcach związane z realizacją robót. 

1. Zamawiająca udostępni instalację wewnętrzną w budynkach celem poboru energii elektrycznej poprzez 

podlicznik Wykonawcy.  

2. Każdorazowe zorganizowanie placu budowy z zapewnieniem przepisów BHP i bezpieczeństwa dla osób 

postronnych. 

3. Każdy oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek do zapoznania się z terenem robót. 

4. Na materiały zastosowane do realizacji w/w robót należy dostarczyć stosowne atesty, aprobaty techniczne, 

certyfikaty. 

5. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są wykonywać prace na terenie Zamawiającej ubrani w odzież 

ochronną z nazwą firmy lub nosić kolorowe kamizelki z nazwą firmy. 

 

        Termin rozpoczęcia robót:   21.10.2020r.               Termin zakończenia robót:   26.02.2021r. 

   

III. Oferta musi zostać sporządzona na załączonym druku oferty i zawierać komplet  

       wymaganych załączników. 

 

IV.  Warunki 

 Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającej z wybranym oferentem w ciągu 7 dni od dnia 

zatwierdzenia przez Zarząd wyboru oferenta.  

 Oferty należy składać, w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2020r. do godz. 10oo w 

zamkniętych kopertach z napisem : 

       „Wykonanie i montaż nowych krat zabezpieczających dolne okna w klatkach schodowych”. 

●    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr. 5 w dniu 14.10.2020r. o godz. 10 15. 

 Oferty nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.  

 Zamawiającej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn. 

 Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty. 

 O wyborze oferty oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. 

 Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje ważność do dnia zawarcia umowy.  

 

V. Ocena ofert 

 

     1. O wyborze oferty decyduje  w 100% cena.  

     Szczegółowe informacje udziela Dział Techniczny tel. 235-69-02 lub 04 wew. 249 w godz. 800-1200    
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