
 

Olecko, 24.06.2019 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. 

 „Remont elewacji budynku Młynowa 5” 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 

- wykonanie remontu elewacji zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin i wykonania niezbędnych 

pomiarów we własnym zakresie na własny koszt. Specyfikacja planowanych    

robót  (zakres) ma wynikać z rzetelnej oceny, opartej na wiedzy i doświadczeniu 

oferenta, sposób wykonania musi być zgodny z prawem budowlanym oraz technologią 

producentów. 

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 27.09.2019 r. 

 

3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena – 100 % 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
  - należy ją złożyć na załączonym formularzu, 

  - ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

  - ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń, 

  - ma obejmować całość zamówienia. 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie zarządcy, 

tj. w Spółdzielni Mazury w Olecku, Lesk 20, 19-400 Olecko. Ofertę należy umieścić w 

kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz 

oznaczeniem „Remont elewacji budynku Młynowa 5”. 

 

6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: 
 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie zarządcy, 

tj. w Spółdzielni Mazury w Olecku, Lesk 20. 

Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 12.07.2019 r. O wyborze Zarządca poinformuje                 

na  stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego. 

 

7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są: 
 

a)  z ramienia Urzędu Miejskiego – Kamil Gajewski, tel. 87 520 33 01 

b)  z ramienia Zarządcy – Helena Klimasara, tel. 87 520 44 79 

 

 

 

 



8. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia): 
 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru 

oferty. 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

9. W załączeniu: 
 

 1. druk „ propozycji cenowej ”, 

 2. projekt umowy, 

 3. załącznik nr 1 – kosztorys,  

 

 

 

 

 
 


