
Płock, dn. 20.02.2019r.
Ogłoszenie o wszcz ęciu post ępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w  Płocku działając w imieniu i na
rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:

 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepł ej wody oraz wymian ę instalacji wod-
kan w budynku mieszkalnym  ul. 3 Maja 15 w Płocku.

Zakres robót obejmuje:
− Wykonanie  w  budynku  mieszkalnym  o  powierzchni  użytkowej  269,73  m2  (  5  lokali

mieszkalnych,  3  kondygnacje)  instalacji  c.o.  i  ciepłej  wody  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną

− Wykonanie wymiany  instalacji wod-kan zgodnie z dokumentacją techniczną
− Wykonanie podziału lokalu na parterze na dwa odrębne lokale zgodnie z dokumentacją (tylko

 roboty branży budowlanej)
− Docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji  (wełna mineralna na podłodze poddasza)
− Wykonanie adaptacji pomieszczenia przedsionka na pomieszczenie węzła cieplnego, zgodnie

z wymogami Grupy Fortum (zał. 5)
Węzeł cieplny i przyłącze wykonuje dostawca ciepła.

Termin realizacji:  30.06.2019r. 

Warunki udziału: 
 1.Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)
 2.Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia dokumentacją i przedmiarem (zał. 2- 6)
 3.Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadcze-
nie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 4.Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 robót o podobnym zakresie  – zał 7
 5.Załączenie kosztorysu ofertowego sporządzonego dla c.o. I wod-kan wg zał. 2-4
 6.Załączenie oferty  cenowej   na adaptację  pomieszczenia węzła.  Zakres robót obejmuje: wymianę
drzwi, wymianę okien i okratowanie, wykonanie sufitu podwieszanego z płyty GKF typ DF ocieplonego
wełną mineralną gr. 10cm, uzupełnienie tynku 60%, malowanie , naprawę posadzki cementowej, od-
wodnienie, wentylację ścienną, doprowadzenie energii elektrycznej z licznika administracyjnego na klat-
ce schodowej – obmiar wykonuje oferent wg załączonego rzutu parteru.
 7.Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

Kryteria wyboru ofert: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o.,
ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  14.03.2019 r.
godz.10 00.

Oferta  powinna  być  złożona  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie,  zaadresowanej  do
Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie instalacji c.o. i cieplej wody  w budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku.
Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. do godz. 11.00

W  przypadku  braku  tej  informacji  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia
wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.]

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS
sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Lech Kosek tel. 24 364 03 39 w godzinach pracy od godz. 7:30 do
godz. 15:30.

Zamawiaj ący  zastrzega  sobie  mo żliwo ść  odwołania  wyboru  ofert  bez  podania
przyczyny.

ZA   ZARZĄD


