Łódź 02.10.2020r

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Zarzew ‘’ z siedzibą w Łodzi ul. G. Morcinka 1 zaprasza do udziału
w postępowaniu : zapytanie ofertowe na wykonanie Projektu wymiany instalacji wewnętrznych linii
zasilających i instalacji elektrycznych wraz z kosztorysem inwestorskim, na powierzchniach wspólnych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 90 w Łodzi przy ul. Strzemińskiego 5.

1.Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy przygotować podając cenę brutto wykonania projektu wraz z kosztorysem
inwestorskim.
Spółdzielnia mieszkaniowa ,, Zarzew ‘’ zaleca dokonanie oględzin przed złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ,, konkurs ofert na projekt instalacji elektrycznej
wraz z kosztorysem inwestorskim na wymianę instalacji elektrycznych w bud. nr 90 w Łodzi,
ul. Strzemińskiego 5 ‘’.
2.Termin złożenia oferty :
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 16.10.2020r godzina 15.00 w siedzibie
SM ,, Zarzew ‘’ ul. G. Morcinka 1, sekretariat pok. 17 Ip.
3.Termin zakończenia opracowania Projektu wraz z kosztorysem inwestorskim :

11.12.2020r

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w zał. nr 1 do zapytania
ofertowego
5. Wymagane dokumenty jakie należy załączyć 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 bez ograniczeń projektanta w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
6. Dodatkowe informacje
Zaproszenie do udziału konkursie ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej SM Zarzew
w Łodzi www.zarzew.pl w dniu 02.10.2020r.
Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@zarzew.lodz.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Podstawowe dane o budynku:
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Łodzi przy ul. Strzemińskiego 5.
Budynek zasilany jest ze złącza kablowego typu ZK-2 zlokalizowanego na parterze przy wejściu
do budynku. Budynek posiada 4 piętra oraz 3 klatki.

2. Wymagany zakres opracowania projektowego:
- wymiana wewnętrznych linii zasilających
- wymianę istniejącej tablicy głównej
- wymianę istniejącej tablicy administracyjnej z wyniesieniem układu pomiarowego
- wyniesienie układów pomiarowych z lokali mieszkalnych do zbiorczej szafy licznikowej
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- wymianę istniejącej instalacji oświetlenia administracyjnego z zastosowaniem opraw
oświetleniowych z modułami awaryjnymi spełniającymi kryteria oświetlenia dróg ewakuacyjnych
- ochronę przepięciową
- instalację połączeń wyrównawczych
- instalacje teletechniczne ( zaprojektowanie kanałów teletechnicznych pod przyszłe instalacje
teletechniczne ), projekt nie obejmuje instalacji słaboprądowych

3. Wymagania dodatkowe.
Projekt winien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Do projektu wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych
należy załączyć kosztorys inwestorski oraz nakładczy. Opracowania należy wykonać w wersji
papierowej 3 egz. oraz elektronicznej.

4. Kontakt z Zamawiającym.
Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@zarzew.lodz.pl

