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ZAPRoSzE tE Do SKIADAN|A oFERT

z dnia 19 marca 2021 r.

'PELKoM' sp. z o.o. jako administrator budynku mieszkalnego wielorodzinnego g. wsp6lnoty
Mieszkaniowej pzy ul. Szpitalnej 5 w pelptinie zaprasza do zlo2enia oferty.

1. Przedmlotzam6wienia:
Wykonanie instalacji wewngtrznej C.O. i C.W.U. o?z gazowej w budynku Wsp6lnoty
Mieszkaniowej pey ulicy Szpitalnej 5 w Petplinie.

2. Vwkonawca odpowiada za wykonanie kompletnego zam6wienia dla Wsp6lnoty Mieszkaniowej
przy ulicy Szpitalnej 5 w Pelplinie, jako Zamawiajqcego.

3. Wykonawca wykona pzedmiot zam6wienia wlasnym transportem oraz we wlasnym zakresie
osobowym i spzgtowym a rak2e z materiar6w wczesniej uzgodnionych z zamawiaiacym,
zgodnych z pzedlc2onym przedmiarem rob6t oraz kosaorysem.

4. szczeg6lowy zakres material6w i uslug do prawidlowego zrealizowania pzedmiotu
zam6wienia zawieraiq pzedmiary rob6t, stanowiEce zalqczniki do niniejszego zapytania

5.

a)

b)

6.

ofertowego.
lllrvmooi:
wykonawca zobowiqzany jest zrealizowac peedmiot zam6wienia z n4wy2szE starannosciq
pzy zachowaniu odpowiednich parametr6\,v technicznych i eksploalacyjnych instalacji
zgodnych z normami wynikajEcymi z pzepis6w obowiqzujEcego prawa.
Dopuszcza siQ rozwiqzania r6wnowa2ne w stosunku do opisanych w pzedmiocie zam6wienia
pzy zachowaniu tych samych parametr6\ /, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.
zamawiaiecy dopuszcza mo2liwos6 rozliczenia ewentualnych rob6t zamiennych oraz
dodatkowych wykraczaiqcych poza zakres zam6wienia podstawowego, kt6rych wczesniej nie
mozna bylo pzewidziec, koniecznosc ich wykonania pojawila sie w trakcle realizacji rob6t
a ich realizacja jest niezbedna do prawidlowego wykonania zam6wienia podslawowego.
Minimalny wymagany okres gwarancji, jakosci dla pzedmiotu zam6wienia wynosi 5 lat od
dnia podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Termin realizacji zam6wienia: od 1 czevca 2021 do 31 sierpnia 202.1r.

7.

9. Termin i miejsce skladania ofert:
ofertQ nale2y ztozyc do dnia 2 kwletnla 2021 r. tistownie, osobiscie, elektroniczni na
adres sabina.karasz@pelkom. net wraz z wypelnionymi zalqcznikami bedqce integralnq
czQscie ofeny.

10. Zalozenia do umowy:
Warunkl plaho5cl:
Platnosc bedzie realizowana w calosci w ciqgu 21 dni od dnia wystawienia faktury.
Osoba upowa2niona do kontiaktu z wykonawcami: Sabina Karasz, tel. nr (S8) 536 12 16
wew.25, w dni robocze w godzinach - 7:00 - 15:00.

11. Zamawi4qcy zastzega sobie prawo do swobodnego wybory oferty zgodnie z zasade
konkurencyjnosci oraz prawo do uniewa2nienia zapytania ofertowego w momencie

Prezes Pelkon

bez podania Wzyczyny.

Sp. z o.o. P.lpliaie


