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Remonty zapleczy socjalno-
gospodarczych i pomieszczeń
pracowniczych oraz budynków, w
których są zlokalizowane na terenie
obiektów hydrotechnicznych lub
wykorzystywanych przez
pracowników realizujących zadania
utrzymaniowe - Nadzór Wodny
Częstochowa ul. Srebrna 43a.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



98-200 Sieradz

tel.(43) 655 41 00

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ZOO.5.2811.13.2021.PS

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
14.12.2021 13:00

Termin złożenia oferty
24.12.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontowo-budowlanej, polegającej
m.in. na malowaniu powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów, malowaniu rur,
wymianie kratek wentylacyjnych, lokalnej naprawie elewacji zewnętrznej (tynk
strukturalny, mozaika żywiczna, farba), układanie nowych płytek na zewnątrz
budynku (schody), wykonanie nowego pokrycia podłogi w garażu i warsztacie
(posadzka przemysłowa epoksydowa), wymiana barieroporęczy na schodach w
siedzibie Nadzoru Wodnego Częstochowa przy ul.  Srebrna 43a w Częstochowie.

Szczegóły znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamóweinia.

Informacje dodatkowe
Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie w roku 2021 przynajmniej
jednej pracy w zakresie remontowo-budowlanym na kwotę min. 80 tys. zł brutto.



Branże CPV

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71315000-9 - Usługi budowlane

Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

15.12.2021 23:55:00

Paweł Stodulski

Dzien dobry,

zwracam się z uprzejmym zapytaniem, jaki jest planowany budżet na realizację tej inwestycji?

Z poważaniem
D&K Invest
Darian Kaczmarek

Dzień dobry
W odpowiedzi na zapytanie informuję, że kwota jaka jest zaplanowana na realizację zadania, zostanie
wskazana w "Ogłoszeniu o wyborze oferty".

Paweł Stodulski

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe PO.ZOO.5.2811.13.2021.PS pdf, 191.25 KB

Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 221.05 KB

wzór Umowy pdf, 724.87 KB

Formularz cenowy pdf, 532.66 KB

Formularz ofertowy pdf, 678.29 KB

Wyjaśnienie do poz. nr 5 Formularza cenowego pdf, 30.59 KB
Dodano po publikacji w dniu 21.12.2021 13:48:01

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 46.24 KB
Dodano po publikacji w dniu 29.12.2021 14:23:06
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

21.12.2021 13:49:03

Paweł Stodulski

Zamieszczono wyjaśnienia do poz. nr 5 w Formularzu cenowym.

29.12.2021 14:17:32

Paweł Stodulski

Zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty.

29.12.2021 14:23:06

Paweł Stodulski

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
A&K Adam Laszczyk
Ligota 51A
98-260 Ligota



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

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register

	login: 
	pass: 
	zapamietaj: Off
	Submit: 


