
  

                          Przecław 10.08.2015 r. 
 

        
 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2015 
 

 
   I.  ZAMAWIAJĄCY 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW” w Przecławiu 
Przecław 81A/2, 72-005 Przecław  
NIP: 852-04-10-837   
 

  II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż zbiorczych nasad kominowych. 

 
2. Szczegółowy opis prac opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Termin wykonania prac: do 30.10.2015 r. 
 
IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
   Oferta powinna: 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
       - posiadać datę sporządzenia, 

- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną, 
       - zawierać cenę jednostkową netto/brutto, 

- określać termin realizacji złożonego zamówienia. 
     
 

  V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Przecław 54B do dnia  
20.08.2015 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl 
   
 
 VI.  DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac. 
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Edward Sroka pod numerem telefonu 91 311 76 16  
 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/08/2015 

DEMONTAŻ ZBIORCZYCH NASAD KOMINOWYCH 
Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż zbiorczych nasad kominowych zamontowanych na kominach 
spalinowych (18 szt.) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przecław” oraz niezbędny remont czap kominowych z montażem przykrycia kominów zabezpieczającego 
przewody spalinowe przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 
W ramach zadania należy wykonać wszystkie niezbędne czynności objęte przedmiotem zamówienia wraz 
z wszystkimi niezbędnymi pracami nie wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a których 
wykonanie okaże się niezbędne dla osiągnięcia celu opisanego przedmiotem zamówienia.  
Zakres robót obejmuje między innymi: 

1. Demontaż istniejących zbiorczych nasad kominowych zamontowanych na kominach spalinowych. 

2. Naprawę czap kominowych, przez które przechodzą przewody spalinowe w sposób zapewniający 

swobodne przemieszczanie się stalowego przewodu spalinowego względem czapy kominowej 

wynikające ze zmian długości przewodów spalinowych spowodowanych zmiennymi warunkami 

ich pracy. Naprawa powinna polegać na uzupełnieniu uszkodzonych (wykruszonych) czap 

kominowych. 

3. Zaizolowanie przeciwwilgociowo powierzchni czap kominowych, ograniczając destrukcyjny wpływ 

na nie warunków atmosferycznych. Izolację należy wykonać materiałami przeznaczonymi do 

wykonywania izolacji betonów. 

4. Zamontowanie osłon (daszków) nad wylotami przewodów spalinowych, oddalonych o ok 30 cm 

od krawędzi wylotów rur spalinowych, zabezpieczających przewody spalinowe przed 

przedostawaniem się do nich wód opadowych. Daszki należy wykonać z blachy nierdzewnej 

mocowanej do zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej. 

Po stronie Wykonawcy pozostaje: 
1. Zabezpieczenie obszaru robót przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z zachowaniem warunków 

dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację utrudnień dla mieszkańców 

(wykonywanie robót budowlanych w zamieszkałym budynku). 

2. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi.  

3. Zapewnienie wymaganych warunków bezpieczeństwa pracy dla osób wykonujących prace 

budowlane oraz osób postronnych. 

4. Bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu. 

5. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci. 

6. Zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także sztuką 

budowlaną. 

 


