Husów, dnia 20.07.2017 r. 


OGŁOSZENIE 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja w Husowie,                               zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku plebanii w Husowie.
Zakres robót obejmuje:
Roboty budowlane:
	ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia o grubości 14 cm; do ocieplenia ok.: 411 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,
	ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styropianu o grubości 10 cm; do ocieplenia ok.: 32,5 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,

	ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej, o grubości 22 cm; do ocieplenia ok.: 210,75 m2, wraz z robotami towarzyszącymi,
	wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę o współczynniku przenikania ciepła (U=0,9W/m2*K); do wymiany 2 szt. okien o pow. 3,96 m2
	wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła (U=1,3W/m2*K); do wymiany 1 szt. drzwi  o pow. 4,28 m2

Roboty instalacyjne:
	Usprawnienie systemu grzewczego: montaż instalacji centralnego ogrzewania, rurociągów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych, izolacja przewodów rurowych
	Wwymiana kotła węglowego o niskiej sprawności na kocioł gazowy o mocy 28 kW

Termin wykonania robót:
30.10.2017 r.
Wiedza i doświadczenie:
- wykonawca wykaże się w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert: jedną robotą budowlaną, której przedmiotem jest termomodernizacja o wartości zamówienia minimum 60  000,00 zł brutto
- wykonawca wykaże się osobą zdolną do wykonania zadania: kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

Dokumentacja techniczna, szczegółowy zakres robót dostępny u zamawiającego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Osoba do kontaktów:
ks. Tadeusz Urban – proboszcz 
nr telefonu: 609 272 010

Termin składania ofert:
28.07.2017 r. do godz. 15.00
Miejsce składania ofert:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja w Husowie
Husów 7, 37-121, Husów 
 
                                                                                                ks. Tadeusz Urban – proboszcz 

FORMULARZ OFERTY
Na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku plebanii w Husowie.



Zamawiający:
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Andrzeja w Husowie
Husów 7, 37-121, Husów 

Wykonawca :
(nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia, projektem budowlanym oraz z przedmiarem robót,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną,
3. cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
 

Cena brutto z VAT 

…………………………………………………………………………………….… zł

	 niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
	zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: 30.10.2017 r.
	zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia,
	akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury,
	w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć                   w miejscu  i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
	zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu najpóźniej do dnia zawarcia umowy zabezpieczenia wykonania robót w wysokości 2 % wartości zamówienia. 




												    ……………………………………………
								                  Podpis
Wykonawca :
(nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:

posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub  czynności  objętych  niniejszym  zamówieniem,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadam wiedzę i doświadczenie;
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
dysponuję lub będę dysponował niżej wymienioną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  jako Kierownik budowy w specjalności konstrukcji budowlanych:


…......................................................................... …………………………………………………………………
Imię i nazwisko 							uprawnienia

wykonałem następujące roboty:
(nazwa zadania, wartość zadania, data wykonania, miejsce wykonania robót)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

							……………………………….………………
								                  Podpis

