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 robót budowlanych:
Wymiana posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n
Adres obiektów objętych planowanymi pracami:
38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Dz. nr ewid. 3/236, 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 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,
 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: „Wymiana
posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n” lub elektronicznie na podany
poniżej adres. Termin składania ofert do dnia: 12 lutego 2018 roku do godz. 1430.
W sprawie szczegółów oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy
o kontakt. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Jarosław Kuznecki tel. 13 491 44 11, kom. 601 950 995, email: jkuznecki@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
„Wymianę posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n”

Wstępny zakres prac:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powierzchnia posadzki: 198 m2;
Skucie istniejącego podłoża betonowego oraz wierzchniej warstwy istniejących fundamentów,
usunięcie gruzu;
Usunięcie nadmiaru podłoża w miejsce wskazane przez Inwestora do 0,5 km;
Zagęszczenie pozostałego podłoża;
Wykonanie podbudowy zagęszczonej warstwami;
Wykonanie chudego betonu grubości min. 10 cm;
Ułożenie izolacji poślizgowej – np. folia PE;
Wykonanie izolacji pionowej elementów konstrukcyjnych;
Wykonanie posadzki przemysłowej grubości min. 15 cm, plastyfikowanego betonu, zbrojonego
mikrozbrojeniem stalowym, utwardzonego powierzchniowo. Natrysk żywicą akrylową
zamykającą. Posadzka zatarta mechanicznie na gładko. Wykonanie dylatacji.

