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Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty  na

wykonanie zadania w zakresie:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji poziomów instalacji 

centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy:

1. ul. Stefana Batorego 16 w Knurowie

2. ul. Władysława Łokietka 2 w Knurowie

Zakres prac objętych ofertą : 

1. Opracowanie wstępnej koncepcji  przebiegu instalacji. 

2. Wykonanie projektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami 

inwestorskimi.

3. Uzyskanie  pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. w imieniu zleceniodawcy.

4. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Informujemy o obowiązku dokonania oględzin każdego budynku przed rozpoczęciem prac 

projektowych. 

Prace należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania, ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 

przepisami.

Udostępniamy na stronie internetowej:

 1. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę.

 2. Oświadczenie Wykonawcy.

Rozpatrywane będą oferty składane w formie pisemnej, po polsku, na formularzu ofertowym.

Aby  oferta  była  ważna,  powinna  zawierać  wypełnione  wszystkie  elementy  określone  w

zapytaniu oraz formularzu ofertowy w szczególności:

 1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem.

 2. Określenie wynagrodzenia za prace poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego lub 
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podanie całościowego zryczałtowanego kosztu wykonania prac.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac 

projektowych.

 4. Przedłożenie referencji dla prac objętych zapytaniem w ilość 2 szt.

Ofertę należy złożyć:

1. W zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby LWSM w Knurowie ul. Jana III 

Sobieskiego 6 lub mailowo na adres lwsm@lwsm.pl  w terminie do dnia 10.02.2023r do 

godziny 12:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:

1. cena

2. termin realizacji

3. doświadczenie w realizacji prac podobnych przedmiotowi zapytania

O  wyniku  postępowania  tj.  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wybrany  Wykonawca  zostanie

poinformowany pisemnie.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Tomasz Kubisiewicz tel. 032 401-23-40      
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