
Lipka, dnia 19 stycznia 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

         Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, zaprasza do składania ofert na Modernizację rodzielnicy
głównej  prądu  w  GOK  w  Lipce,  ul.  4  Dywizji  Piechoty  2.  Oferty  należy  składać  do  dnia
10.02.2017r.  Do  godz.  10.00  w  sekretariacie  GOK,  ul  4  Dywizji  Piechoty  2.  Jednocześnie
informujemy, że wizji lokalnej można dokonać po uprzednim uzgodnieniu wizyty (tel. 67/ 266 50
96).
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
a/ Demontaż istniejącej rozdzielnicy prądu,
b/ Zamontowanie głównego wyłącznika prądu (pożarowy),
c/ Zamontowanie nowej, głównej rodzielnicy w GOK. 

Uwaga:
(1) Wykonanie instalacji, badanie i wstępne uruchomienie układów i urządzeń elektrycznych powinny odbyć
      się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków  
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 590 z  
      późniejszymi zmianami.
(2) Materiały zastosowane do wymiany i modernizacji instalacji powinny zawierać aktualne atesty i
     deklaracje zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w 
     sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania Ich znakiem 
     budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.

2. Sporządzenie dokumentacji związanej z protokołem powykonawczym, pomiary, schematy
    instalacji w zakresie odpowiednio do przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 pkt. a. b. c.

2. OPRACOWANIE OFERTY
2.1.   Wykonawca przedstawi  ofertę:
2.1.1.Oferta na wykonanie zamówienia określonego w pkt 1. Przedmiot zamówienia w zakresie: 
         a/ Demontaż istniejącej rozdzielnicy prądu,
         b/ Zamontowanie głównego wyłącznika prądu (pożarowy),
         c/ Zamontowanie nowej, głównej rodzielnicy w GOK. 

2.2. Wykonawca we własnym zakresie określi szczegółowy zakres (ilość) - koniecznych prac dla
       realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawi wraz z ofertą szczegółowy kosztorys  
       ofertowy i opis technologii wykonania robót
2.3. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, takie jak:
      • Ceny materiałów, w tym koszty zakupu materiałów należy uwzględnić w cenach za   
        poszczególne materiały,
      • Koszty robocizny,
      • Koszty robót towarzyszących: tynkowanie bruzd, przebicia, kucie wnęk, wywóz gruzu itp.
Uwaga: - kosztorys ofertowy powinien być opracowany w oparciu o aktualne Katalogi Nakładów 
Rzeczowych.

3. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do uzgodnienia

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
4.1. Oferta zawierająca następujące elementy:
4.1.1.Cena,



4.1.2.Szczegółowy zakres prac,
5. WYBÓR OFERT
5.1. Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, zastrzega sobie prawo:
  • przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    oraz swobodnego wyboru Wykonawcy.

6. INFORMACJE DODATKOWE
6.1. Oględziny usytuowania i stanu istniejącej Rozdzielnicy prądu bezpośrednio przez Wykonawcę
      jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i warunków z Dyrektorem GOK tel.  
     606689347
6.2. Informacji dodatkowych w sprawie Zamówienia udziela Dyrektor GOK Lech Wiśniewski tel.
       606689347


