
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "CHROBRY" Sp z o.o. w Szprotawie
zaprasza do złożenia oferty na wymianę 

Wewnętrznej Linii Zasilającej w budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej Luksemburg 2 w Szprotawie 

będącym w zarządzie SzZN"CHROBRY"

 I . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 

           Przedmiotem zamówienia jest wymiana Wewnętrznej Linii Zasilającej w budynku 
mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnoty Mieszkaniowej Róży Luksemburg 2  w Szprotawie 
w szczególności polegające na:
      -    wymianie WLZ od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych włącznie  

– wymianie instalacji dzwonkowej
– wymianie instalacji oświetleniowej klatek schodowych ( z zastosowaniem instalacji 

na 24V )
– wymianie instalacji oświetleniowej piwnic i strychu ( w wprowadzeniem po jednej lampie 

do każdego pomieszczenia, z zastosowaniem instalacji na 24V ) 
– wykonaniu oświetlenia na czujnik ( zmierzchowy i ruchu ) przed wejściem do każdej 

klatki schodowej ( 2 sztuki )
– wykonaniu pomiarów wykonanej instalacji wraz z schematem jednokreskowym.

II. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  należy :

     -     Przedłożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu   
           zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  
           posiadania takich uprawnień;

– Przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

– Zamawiający wymaga złożenia pomiarów wykonanej instalacji w formie papierowej 
– Przedmiotową kontrolę (dla zadania 1 i 2) mogą wykonywać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji 
oraz sieci elektrycznych (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane). 

– Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany 
sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia, tj. przyrządy pomiarowe stosowane do 
wykonywania kontroli okresowej, które powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa 
CE i być oznaczone takim znakiem powinny być wzorcowane w okresach zalecanych 
przez producenta sprzętu.

–  Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń na klatkach schodowych 
(w widocznym miejscu) budynków objętych zamówieniem, informujących o terminie 
wykonania usługi na co najmniej 3 dni robocze, przed przystąpieniem do wykonania 
robót.  Ogłoszenie winno zawierać również informację o konieczności udostępnienia przez
lokatorów pomieszczeń w których znajdują się badane instalacje ( lokale, piwnice, 
strychy )



III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

– kwiecień 2015 r – szczegółowy termin zostanie określony w umowie na wykonanie robót.

IV.  KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne zapytanie ofertowe dotyczące realizacji  
zamówienia: www.chrobry-szprotawa.pl
Informacje dotyczące  zamówienia można uzyskać pod adresem: Szprotawski Zarząd 
Nieruchomościami "CHROBRY" Sp z o.o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 15 
( osoba do kontaktu – Lech Kuliniak. tel 68 376 07 52 godz 700 do 1500 ) 
2) Termin składania  ofert: 09.03.2015 godzina 1300 miejsce: siedziba Zamawiającego, Sekretariat
    Spółki "CHROBRY".
3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Wystawienie faktur za wykonane prace etapami w dwóch transzach.
2) Warunkiem przyjęcia faktury przez zamawiającego jest potwierdzenie wykonania 

prawidłowości prac protokołem częściowego odbioru robót.
3) Zapłata nastąpi przelewam w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.
4) Podstawą płatności za fakturę końcową jest odbiór prac przez Zamawiającego. 


