Łódź dn. 09.10.2018r.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZARZEW” z siedziba przy ul. Morcinka 1 w Łodzi zaprasza do
udziału w konkursie ofert na wykonanie prac :
Remont tablicy głównej TG wraz z wyniesieniem układu pomiarowego w Domu
Kultury „Zarzewie” w Łodzi ul. Tyrmanda 4 oraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej z terminem wykonania do 30.11.2018r.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Zakres prac

1.1 Opracowanie projektu wykonawczego

remontu tablicy głównej budynku wraz

z wyniesieniem układu pomiarowego do złącza pomiarowego NN

zlokalizowanego na

zewnątrz budynku.
Projekt winien uwzględniać aktualne warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja,
ponowny montaż istniejącego wyłącznika prądu ppoż., dobór zabezpieczeń do istniejących
obwodów odbiorczych (gniazda wtyczkowe 230V, obwody oświetlenia, fotowoltaika).
1.2 Wykonanie prac instalacyjnych – zakres robót:


Wykonanie obwodu zasilania od istniejącego ZK do projektowanego złącza
pomiarowego na zewnątrz budynku



Montaż złącza pomiarowego



Przyłączenie tablicy głównej TG do złącza pomiarowego



Wykonanie i montaż



Przeniesienie istniejącego wyłącznika głównego ppoż.



Wykonanie pomiarów kontrolnych wykonanej instalacji elektrycznej

tablicy głównej TG

Uwaga:
Wykonawca

może

przystąpić do rozpoczęcia prac instalacyjnych po wykonaniu

projektu wykonawczego i uzgodnieniu go z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych
i

akceptacją projektu przez SM. „Zarzew” w Łodzi.

II. Przygotowanie oferty:
2.

Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

2.1. O zamówienie ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi:


posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,



posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia,



Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

3.

Opis sposobu przygotowania oferty

3.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach do Zamawiającego. Koperta winna
posiadać oznaczenie:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na remont tablicy głównej

TG wraz z wyniesieniem układu pomiarowego w domu Kultury „Zarzewie” w Łodzi
ul. Tyrmanda 4

oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej .”

2
4.

Wybór oferty

4.1 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa w oparciu
o następujące kryteria:
1/
2/
3/
4/

cena
okres gwarancji
wiarygodność ekonomiczna i techniczna termin realizacji
-

50%
5%
20%
25%

Prosimy w ofercie o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia całości prac wraz z podziałem
na długość trwania (ilość dni):
a/ prac projektowych
b/ prac instalacyjnych
5. Cena w ofercie
Wykonawca podaje cenę brutto za:

wykonanie projektu wykonawczego

wykonanie remontu instalacji elektrycznej zgodnie z przedstawionym opisem

sumę obu czynności łącznie (brutto)
6. Gwarancja
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane prace gwarancji minimum 60 m-cy.
7. Miejsce i termin składania ofert
7.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Zarzew"
93-217, Łódź, ul. Gustawa Morcinka nr 1, sekretariat - pok. nr 17.
7.2 Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2018 r. o godz. 1400.
8. Załączniki do oferty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;


Kserokopię

uprawnień

budowlanych do

projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


Aktualne potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa



Kserokopię świadectw kwalifikacyjnych „D” i „E”

9. Dodatkowe informacje
Zaleca się dokonanie oględzin instalacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym – telefon nr :

42 251 75 57,

42 251 75 60.

