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Zduńska Wola, dńa 2021.03 -29

Zapytanie ofertowe o cenę wymiany i montażu zestawów hydroforowych.

Spółdzielnia Miesz,kaniowa,,LOKATOR" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

wymianę i montń zestawów hydroforowych w budyŃach:

1. Wieniewskiego 1 - wymiana zestawu -

2. Paderewskiego 5 - wymiana zestawu
3. Wieniawskiego 5 -montńzestawu (obecnie brak)
4. Wieniawskiego 6 - montaz zestawu (obecnie brak)

Opis robót do wykonania:
1. Budynek Wieniawskiego 1 zostanie połączony z budyŃiem Paderewskiego 7 -

miejsce montazu węzeł cieplny w budynku Paderewskiego 7. NaleĄ przeprowadzió
wodociąg pomiędzy budynkami.

2. W budynku Paderewskiego 5 miejsce monta:żu w obecnym miejscu hydroforni.
3. W budyŃu Wieniawskiego 5 miejsce montażu w pomieszczeniu wodomierza.
4. Budynek Wieniawskiego 6 zostanie połączony z budynkiem Wieniawskiego 8 -

miejsce montażu w pomieszczęńu wodomierza. Nalezy przeprowadzić wodociąg
pomiędzy budynkami.

5. W pomieszczeniach hydroforni nalezy wykonać instalację elektryczną zgodnie
z obowtązlljącymi normami wraz z licznikiem energii elektrycmej.

6. Do obowiązku oferenta naleĘ dobór zestawów hydroforowych,
budynkam i orazsprawdzenie średnic i wydajnoś ci przyłączy .

prryłącry między

przed ńożeńem ofęrty wymagana jest wizja lokalna na miejscu montanl zestawów
hydroforowych w celu uzgodnienia zakresu prac oruzwpłata wadium w wysokości 2 000,00

ń. DIa oferenta, którego oferta zostanie wybrana, wadium zostanie zwrócone po nalezytym
wykonaniu umowy. Dla pozostałych oferentów wadium zostanie zwrócone po podpisaniu

umowy z wybranym oferentem

Termin wykonania 30.06.202| t.

Oferta powinna zav,lterńcenę oddzielnie dla monta:żu kżdego zestawu.
Spółdzielni a zaśrzęga sobie prawo do częściowego wykonania oferty.

ołerry naleĘ składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46 lub na adres

sekretariai@smlokator.pl w terminie do dnia 15.04.202l r. do godziny 1000.

srńEć,łowych wyjaśnień :udziela Dziń Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
ul. Osmolińska 6 p.nT 8, tęL.10-431 823-43,62.
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