
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 
 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy 

2. Dowód wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł na konto SM „DOM”  

    PEKAO SA III O/Kraśnik 86 1240 2483 1111 0000 3334 8584  

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 o charak-

terze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku nr 1 

wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.  

5. Oświadczenie oferenta, że do wykonania zamówienia zastosują materiały do-

puszczone do stosowania przez ITB oraz PZH w budownictwie użyteczności pu-

blicznej. 

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

jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać poniżej wy-

mienione dokumenty: 

- instrukcję dla oferentów wraz z załącznikami; 

  - formularz Oferty; 

- kosztorys budowlany- inwestorski 

    - oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione wyżej. 

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez 

dokonywania w nich zmian.  

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- remont, izolacja i docieplenie murów piwnicznych ściany wschodniej budynku 

położonego przy ul. Wyszyńskiego 8.  

Zakres robót 

1 Rozebranie istniejącej opaski kapilarnej – 44,5 mb 

2 Odkopanie ściany piwnicznej – 44,5 mb 

-wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do 2 m, 

    3 Izolacja pionowa ścian piwnic od zewnątrz: 

      -czyszczenie szczotkami murów piwnic, usunięcie luźnych fragmentów, 

likwidacja ubytków 

      -gruntowanie ścian piwnic, 



     -wykonanie hydroizolacji środkiem dyspersyjnym x 2 

  4 Wykonanie docieplenia ściany piwnicznej styropianem EPS 100 o grubości 10 

cm na głębokość 30 cm poniżej linii opaski kapilarnej. 

5 Przyklejenie siatki 

6 Nałożenie tynku mozaikowego  

  7 Ułożenie opaski kapilarnej 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: 

  

Oferty należy składać do dnia  01.06.2022 r. do godziny 1500 w biurze Spółdzielni. 


