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ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im
w Radomiu, ul. Zbľowskiego 104,26-600 Radom.

J.Grzecznarowskiego z siedzibą

Telefon: 48 384 03 66,48 384 03 98,
e-mail : zarzadrsm@rsm.radom.pl, strona internetowa: www. rsm. radom. pl

Tryb udzie |enia zamőwienia :

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapýania ofertowego, zgođnie z
obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania
i przepľowadzania przetargow na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego.

opis przedmiotu zamówienia: : Opľacowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Wyłącznika Pożarowego Prądu i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku

wieloľodzĺnnego przy ul. 11 Listopada 2l4 w Radomĺu' będącego w zasobach Radomskiej

Spóldzielnĺ Mieszkaniowej .

opracowanie dokumentacji zawierać będzie :

1/ inwentaľyzację do celów projektowych

Zlprojekt wykonawczy Wyłącznika Pożarowego Prądu i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego -

5 egz

3l przedmiaľ robót i kosztoľys inwestoľski - 2 egz

4/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robőt_2egz

5/ ni ezbędne uzgodnienia proj ektowe / Rzeczoznaw ca P oŻar ovĺy l

6/ pľojekt w weľsji elektronicznej _ płyta -I egz
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l. Formularz ofertowy powinien zawierai cenę ryczahową netto w złotych bez podatku VAT
za wykonanie zamówienia.

2. Należny podatek vAT.
3. Cenę rýczałtową bľutto wraz Znależnym podatkiem Y AT za wykonanie zamówienia.

4' Termin wykonania zamówienia.
5. okĺes gwaľancji na wykonane ľoboty(minimalny wymagany przez Zamawiającego okĺes

gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 24 miesięcy).

6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oľaz osobami

zd-olnymi do wykonania zamőwienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia

obejmują wszystkie kategorie ľobót zwiąZaÍe Zrealizacjąprzedmiotu zamówienia

7. WszystĹie ľoboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Pľawa

budowlanego z dnia 7 |ipca 1994 r. z pőŹniĄszymi zmianamí oraz zgodnie ze sztuką

budowlaną.

Realizacja pľac w budynku mieszkalnym ,osiedla XV Lecia w Radomiu . oferty na|eŻy składać w

sekretariacie Spółdzie|ni przy ulicy Zbľowskiego 104 w Radomiu ,w terminie đo dnia Ż4.05.2022

do godz.lgo" Wymagany przez Zamawiającego teľmin realizacji zadania : 5 tygodni od daty

podpisania umowy .

Wykonawcaprzed pľzystąpienie do składania oferty, powinien wykonać skľóconą inwentaryzac1ę

zakĺesu przedstawionych pľac oferty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie,

opatrzonej danymi Wykonawcy oÍaz napisem,,oferta'' i tytuł postępowania .

oferty na|eŻy składać w zamkniętych kopertach

ul. Zbľowskiego lO4.26-600 Radom (kancelaria spółdzielni pokój nľ 5)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Gtzecznarowskiego

w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapýania ofeľtowego na dane zamówienie bez

podania przyczyni bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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