OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
ROBOTY BUDOWLANE
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza do
udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:
Wykonanie kostki o grubości 6 cm przy budynkach R13/n oraz R5/47.
Adres obiektów objętych planowanymi pracami:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Dz. nr ewid. 3/120, obręb ewidencyjny: 18 - GAMRAT
Inwestor:
Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wstępny zakres robót określa załącznik do niniejszego ogłoszenia, ale w celu uzgodnienia szczegółów
technicznych wykonania, w tym obmiarów powierzchni należy przeprowadzić wizję lokalną. Na
wykonaną usługę oczekujemy udzielenia 36 miesięcy gwarancji.
Warunki udziału w konkursie:
1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne
budynki oraz plac betonowy o powierzchni 50 m2
 warunki płatności,
 termin realizacji prac,
Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.
Oferty należy składać w sekretariacie inwestora w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Wykonanie kostki o grubości 6 cm przy budynkach R13/n oraz R5/47” lub elektronicznie na adres
email: zpsgamrat@zpsgamrat.pl Termin składania ofert do dnia: 20 wrzesień 2019 roku do godz. 1430.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy
o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Łukasz Mastej tel. 13 491 46 72, kom.
603 900 023, email: lmastej@zpsgamrat.pl Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza
oferta z punktu widzenia kosztów realizacji zamówienia oraz gwarancji prawidłowego wykonania robót.
Uwaga:
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu
Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do ogłoszenia dot. konkursu ofert na „Wykonanie kostki o grubości 6 cm przy budynkach
R13/n oraz R5/47”.

Wstępny zakres prac budynek R5/47:
1. Wykonanie kostki na istniejącym podłożu w tunelu wjazdowym do budynku.
2. Kostka musi być wykonana ze spadem w kierunku budynku.
3. Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z wpięciem i naprawą istniejącej studzienki
(odwodnienie liniowe z kratą stalową o minimalnej szerokości 30 cm).
4. Uzupełnienie drogi asfaltowej masą bitumiczną.
5. Skucie około 50 m2 podłoża betonowego i ułożenie kostki.

Wstępny zakres prac budynek R13/n:
1. Ułożenie kostki wokół budynku wraz z krawężnikami (kolor czerwony).
2. Ułożenie podwyższenia / stopnia z kostki (kolor żółty).
3. Wkopanie rury odprowadzającej wodę z rynny (kolor niebieski).
4. Dopasowanie poziomu istniejących studzienek (3 sztuki).
5. Przekopanie drogi, wstawienie rury fi 160 wraz z studzienką. Wyrównanie przekopu masą
bitumiczną.
6. Demontaż starych krawężników, wyrównanie terenu wokół budynku.
Uwaga: wykonanie kostki od przodu budynku na istniejącym podłożu.

