
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 
 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

1. Formularz oferty. 

2. Dowód wpłacenia wadium.  

3. Dane dotyczące wiarygodności prawnej oferenta: 

- wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że 

profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.  

4. Wykaz ważniejszych robót realizowanych w okresie ubiegłych 3 lat, na Załącz-

niku nr 1 wraz z referencjami od poprzednich zamawiających. 

5. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

w przypadku wygrania przetargu – wszelkie roboty transportowe i przygoto-

wawcze. 

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierają wymienione niżej do-

kumenty: 

- instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami; 

  - formularz Oferty; 

  - zakres zamawianych robót. 

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez doko-

nywania w nich zmian.  

  Ponadto: 

- Oferent powinien przedstawić aprobaty techniczne na swoje wyroby 

- Okres gwarancji na swoje wyroby 

- Termin wykonania zamówienia  

Przed dokonaniem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 

lokalnej na budynkach przewidzianych do wykonania określonych robót.   

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAKRES ZAMAWIANYCH ROBÓT 

Remont cokołu, docieplenie (przełożenie lub ułożenie nowej opaski kapilarnej)   

 

Al. Niepodległości 54A  

Zakres robót do wykonania przy remoncie cokołu:   

- Rozebranie starej opaski (około 13,5 mb) 

- Odkopanie cokołu do głębokości około 30 cm poniżej gruntu 

- Usunięcie ruchomego, uszkodzonego tynku i zagruntowanie powierzchni 

- Wyrównanie tynku na cokole 

- Zaizolowanie powierzchni znajdującej się poniżej  linii opaski środkiem dys-

persyjnym 

- Przyklejenie styropianu EPS 100 grubości 10 cm 

- Przyklejenie siatki  

- Nałożenie tynku mozaikowego  

- Wykonanie nowej opaski z kostki  

 

 

Ul. Zawadzkiego 3 A 
 

Zakres robót do wykonania przy remoncie cokołu:   

     

      - Rozebranie starej opaski (około 110 mb) 

-  Odkopanie cokołu do głębokości około 30 cm poniżej gruntu 

- Usunięcie ruchomego, uszkodzonego tynku i zagruntowanie powierzchni 

- Wyrównanie tynku na cokole 

- Zaizolowanie powierzchni znajdującej się poniżej  linii opaski środkiem dys-

persyjnym   

- Przyklejenie styropianu EPS 100 grubości 10 cm 

- Przyklejenie siatki  

- Nałożenie tynku mozaikowego  

- Wykonanie nowej opaski z płyt cementowych 50 x 50 cm 



 
 

Ul. Kwiatkowskiego 11 
 

Zakres robót do wykonania przy remoncie cokołu:   

     - Rozebranie starej opaski (około 22 mb) 

-  Odkopanie cokołu do głębokości około 30 cm poniżej gruntu 

- Usunięcie ruchomego, uszkodzonego tynku i zagruntowanie powierzchni 

- Wyrównanie tynku na cokole 

- Zaizolowanie powierzchni znajdującej się poniżej  linii opaski środkiem dys-

persyjnym  

- Przyklejenie styropianu EPS 100 grubości 10 cm 

- Przyklejenie siatki  

- Nałożenie tynku mozaikowego  

- Przełożenie istniejącej opaski z płyt cementowych 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

  
Oferty należy składać do dnia  27.07.2020 r. do godziny 1500 w biurze Spółdzielni. 


