Kalisz, dnia 16.06.2021r

Zapytanie Ofertowe
W imieniu Syndyka masy upadłościowej osiedla Dębowego zlokalizowanego przy
ulicach: S. Dybowskiego 24 i J. Raciborskiego 50 w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego zaprasza do składania oferty na wykonanie: robót
uzupełniających na elewacji oraz ogrodzenia: przyległego bezpośrednio do budynków
oraz wokół granicy terenu działki.
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty ofertowe obejmują uzupełniający zakres realizowanego dokończenia „Budowy
zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa
wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Józefa
Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”
Kryterium wyboru ofert: cena – 100%
Oferta musi zawierać cenę w PLN, podaną w kwocie brutto.
Planowany termin realizacji usługi:
Rozpoczęcie robót w trybie pilnym po zaakceptowaniu oferty przez Zamawiającego.
Zakończenie robót w terminie do 4 miesięcy, liczony od dnia podpisania umowy
i przekazania terenu miejsca prowadzonych robót.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Kaliskie TBS Sp. z o.o., 62-800 Kalisz,
al. Ks. J. Popiełuszki 3 lub pocztą elektroniczną: lokator@tbs.kalisz.pl w terminie
do 22.06.2021r.
Wynagrodzenie:
Za wykonane roboty obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.
Informacje dodatkowe:
1. Załączone przedmiary robót (wewnętrznych dział nr 4, 5, 6 poz.39-52 , oraz
zewnętrznych dział nr 1, 5 poz. 62-72) są elementem pomocniczym, potrzebnym do
wyceny oferty.
2. UWAGA: W ramach wykonania ogrodzenia wokół granicy działki (dział nr 1 –
przygotowanie placu budowy poz.1-2, należy zaofertować ogrodzenie docelowe, które
pozostanie do użytkowania po zakończeniu budowy tj. ogrodzenie systemowe panele
3D z prętów stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo z uprzednim
podkładem (podobnie słupki stalowe), średnica prętów 5mm (panel min.wys.1,73 m),
na podwalinie-podmurówce betonowej prefabrykowanej min.wys.25cm,

min. 3 obejmy na słupku, wraz z bramą wjazdową jednoskrzydłową przesuwną z
mechanizmem zasilania elektrycznego i zamykania-otwierania na pilota o szer. 2,5 m, z
dostawą i zaprogramowaniem 50 pilotów, furtką o szerokości 1,5m z elektrozaczepem
magnetycznym i otwieraniem przez domofon w lokalu mieszkalnym.
Wykonawca zobowiązany jest:
- zaznajomić się z dokumentacją projektu budowlano-wykonawczego, oraz obowiązkowo
dokonać wizji na budowie - przed złożeniem oferty.
- w przypadku gdy Wykonawca uzna że odebrany „Przedmiaru robót” przed złożeniem oferty
nie jest kompletny, zobowiązany jest dodatkowo wycenić pozycje w nim nie ujęte.

