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ZAPYTA}[IE OT'ERTOWE

ZAMAWIAJ.{CY:

Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibq prry ulicy Poprzecznej 50
w Lesznowoli zaprasza do udzialu w postgpowaniu ofertowym pn. rRemont posadzki w hali
Iiltr6w na stacji uzdatniania wody Lesznowola PGR"
Postgpowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zam6wieri na dostawy, uslugi
i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzib4
w Lesznowoli.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie posadzki w pomieszczeniu hali filh6w na stacji
tzdatniania wody ,,Lesznowola PGR" zlokalizowanej yzy ul. Dworkowej 2 w miejscowoSci
Lesznowola.

Og6lne warunki:
niniejsze zapytanie dotyczy dostawy materialu oraz wykonawstwa;
powierzchnia posadzki dla wykonania przedmiotu zam6wienia: 160 m2;
wymagany mateial dla wykonaniu przedmiotu zam6wienia: gres techniczny
o podwyZszonej twardo6ci, ScieralnoSci i zabez,pieczony impregnatem;

Poza tyrn:
Wykonawca przed dostawq towaru ma obowipek uryskad akceptacjg Zamawiajqcego
co do jakoSci materialu i koloru posadzki,

Wykonawca zoboviqzany jest do poziomowania posadzki oraz wykonania
odpowiedniego spadku do kratek odwadniaj4cych (w hali filtr6w).
Wykonawcazobowiqzany jest do wymiany kratek odwadniaj4cych na nowe.

Zaleca sig by osoby zainteresowane zlozeniem ofe4v dokonal.v wizji lokalnei i sprawdzity
miejsce rob6t oraz jego otoczenie. w celu oceny c4rnnik6w koniecznych dla rzetelnej wycenlr
przedmiotu zam6wienia.
Wizyta na obiekcie nie bgdzie organizowana przez Zamawiajqcego, dlatego na oglgdziny i
uszczeg6lowienie prac naleiry um6wi6 sig indywidualnie. Osob4 do kontaktu ze strony
Zanaviajqcego jest Aleksander Minkwitz, tel. 504 012 051
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TERMIN WYKONAI\IA: do dnia 30.04.2020 r.

KRYTERIUM OCENY OFERT: za ofertg najkorzystniejsz4 Zamawiajqcy uzna ofertg
najtahsz,q,przy czymmusi ona spelniad wymagania, okreSlone przezZamaviajqcego.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT: Ofertg nalezy z\ozyt w siedzibie
Zanavnajqcego, w Lesznowolskim Przedsigbiorstwie Komunalnym sp. z o.o.,al.Poprzecnn
50, 05-506 Lesznowola z dopiskiem na kopercie "Remont posadzki w hali fi1tr6w na SUW
Lesznowola PGR" lub przeslad na adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl z dopiskiem w tytule
"Remont posadzki w hali filtr6w na SUW Lesznowola PGR"

Termin skladania ofert - do dnia 21.02.2020r,

ZAWARTOSC OfnRTY: Kompletna oferta winna zawierwl,co najmniej:
rrazwQ i adres Oferenta,
datg sporz4 dzerua oferly,
wartoS6 i termin realizacji przedmiotu zam6wienia,
warunki gwarancji.
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