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Budowa altany.
Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.+48 532 032 291

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania
LU.ZOO.2.2811.15.2021.RK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.11.2021 16:00



Termin złożenia oferty
06.12.2021 10:00

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie, wraz z transportem i montażem altany
drewnianej oraz podłogi drewnianej w miejscowości Niemirów gmina Mielnik na działce nr
ewid. 686.

1.  Podstawowe parametry techniczne oraz konstrukcyjne altany :

-- altana ogrodowa drewniana model Chicago 2 lub równoważna, prostokątna o wymiarach
5 m x 3 m

- 1 wejście do altany po stronie 5 m ( trzy ściany zabudowane listwą )

- dach kopertowy, czterospadowy, kąt nachylenia 25 stopni

- poszycie dachu: deskowanie pełne pióro-wpust 16-20 mm

- pokrycie dachu: gont bitumiczny firmy IKO bądź Technonicol w kolorze ciemny brąz

- drewno sosnowe

- słupy nośne 9x9cm

- konstrukcja dachowa kantówka 8x4 cm oraz koszowe 2 razy 8x4 cm

- zabudowy zbudowane z kantówki 4x4 cm+ listwa ozdobna 6x2 cm

- impregnacja impregnatem firmy Drewnochron Extra

- gwoździe/sztyfty 1.2mm/45mm

- altana wyposażona w panel do ewentualnego przykręcenia rynien

- wkręty galwanizowane firmy Wkręt-Met

- użyty materiał musi być heblowany/szlifowany

- podłoże (podłoga) drewniana, wykonana z drewna sosnowego. Legar 8x4 + deska



22-26mm + fundamenty punktowe(nośne) wykonane z bloczków betonowych
fundamentowych

 - rekultywacja terenu po robotach, uprzątnięcie.

 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie wyznacza warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający nie wyznacza warunku.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
 

Branże CPV

44112100-9 - Wiaty

45000000-7 - Roboty budowlane

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe pdf, 2.46 MB

Zał. nr 1_Formularz ofertowy doc, 59 KB

Zał .2 Opis przedmiotu zamówienia pdf, 521.38 KB

Zał. nr 3 Projekt umowy pdf, 5.16 MB

Modyfikacja zapytania ofertowego pdf, 297.18 KB
Dodano po publikacji w dniu 03.12.2021 14:45:43
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Modyfikacja projektu umowy pdf, 682.33 KB
Dodano po publikacji w dniu 03.12.2021 14:46:49

Informacja o wyborze oferty pdf, 151.62 KB
Dodano po publikacji w dniu 07.12.2021 14:04:04

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

03.12.2021 14:08:53

Ewa Paryż

Zamawiający informuje , że dokonał modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie projektu umowy.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil
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Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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