ZAPYTANIE OFERTOWE
na roboty elektryczne
I.
1.RTBS”Administrator Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego
16a w Radomiu działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości Wspólnej przy ulicy Nowogrodzkiej 1 w Radomiu zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej obejmującego
wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalację dzwonkową oraz
wymianę instalacji zasilania lokali mieszkalnych w w/w budynku.
II. Informacje ogólne:
1. Inwestor :
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej w Radomiu przy ulicy
Nowogrodzkiej 1.
NIP – 948-22-27-6800
26-600 Radom woj. mazowieckie
tel.(048) 384-65-08 wew.105 , fax (048)362-73-02
strona internetowa: www.rtbs.eu
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami ; - Wiesław Kwiatkowski.
II. Informacje szczegółowe:
1. Przedmiot zamówienia;
a) Instalacja oświetlenia klatek schodowych – instalacja podtynkowa, lampa
LED z czujnikiem zmierzchowym i ruchu – szt. 18,
b) Instalacja wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne (WLZ-tów) –
instalacja podtynkowa w rurce PCV, wymiana: przewody relacji złącze
kablowe – tablica główna, tablica główna wraz z wymaganym wyposażeniem,
rozdzielnia administracyjna, tablice piętrowe, przewody pionów zasilających
w klatkach schodowych, przewody zasilające poszczególne lokale
mieszkaniowe wraz z rozdzielniami mieszkaniowymi,
c) instalacja dzwonkowa – podtynkowa,
2 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem.
2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w
zakres zamówienia.
2.2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy.
2.3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji
jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lat.
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
2.5 Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także
zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy na wykonania zamówienia.
III.Termin wykonania zamówienia : do końca 2019 r.
IV.Miejsce i termin złożenia oferty ;
Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS”Administrator”Sp. z o. o. w Radomiu
przy ulicy Waryńskiego 16a ,sekretariat I p. do dnia 20.09.2019 r.

