
Wodzisław Śl, dnia 20.10.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na: 

Modernizacja śluzy spustowej wraz z zabudową komory żelbetowej przelewowej na
terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.

Usługa obejmuje modernizację śluzy spustowej wraz z zabudową komory żelbetowej przelewowej  w
zbiorniku  wodnym  na  terenie  Ośrodka  Rekreacyjnego  „Balaton”   w  Wodzisławiu  Śląskim  przy
ul.Brackiej. Zakres prac obejmuje specyfikacją zawarta w Załączniku nr 1.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami  wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Termin wykonania usługi:  do 10.12.2017 r.
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty  w  postaci  wypełnionego  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego
zaproszenia proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8,44-300
Wodzisław  Śląski  lub  drogą  elektroniczną:  kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl
Termin składania ofert – do  26 października 2017 r. do godziny 1000.  

Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Z wykonawcą,  który zaoferuje najniższą  cenę brutto  zostanie  podpisana umowa.  Kontakt  w sprawie
zamówienia: Katarzyna Lenert Krzyżanowska 32 4551519

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  zapytania  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyny. 

Ogłoszenie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  www.mosir-centrum.pl  oraz  na  tablicy  ogłoszeń
Zamawiającego. 

Z poważaniem

Dyrektor Bogdan Bojko

                                                                                                                               



Załącznik 1 

Modernizacja śluzy spustowej wraz z zabudową komory żelbetowej przelewowej na
terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.

Zakres modernizacji:

1. zabicie i wyciągnięcie grodzic stalowych okalających istniejącą komorę przelewową – około 26 mb

o głębokości 9 mb.,

2. usunięcie wszystkich zanieczyszczeń i materiału zalegającego w komorze jako pozostałości po tymczasowym

zabezpieczeniu,

3. wypompowanie wody,

4. odkopanie komory przelewowej,

5. wykonanie nowej ściany żelbetowej wzmacniającej istniejącą komorę z betonu wodoszczelnego W8,

6. naprawa i uzupełnienie ścian istniejącej komory – ubytki w murze ceglanymi zaprawami wzmacniającymi,

7. wykonanie nowych grodzi dębowych,

8. obsypanie ścian nowej żelbetowej komory – wyprofilowanie skarp elementami betonowymi,

9. uporządkowanie terenu i doprowadzenie drogi dojazdowej do stanu sprzed modernizacji.

Istnieje możliwość lustracji miejsca zadania po uprzednim umówieniu telefonicznym :

Katarzyna Lenert – Krzyżanowska tel 32 4551519 ( poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 )



................................................................     Załącznik 2 - oferta

/ Nazwa oferenta – pieczęć firmowa/

O F E R T A

Nawiązując  do zapytania ofertowego, niniejszym składamy ofertę na:

Modernizacja śluzy spustowej wraz z zabudową komory żelbetowej przelewowej na
terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.

 

za cenę:

netto: .............................................................. PLN

słownie: .....................................................................................................................................…

brutto: .................................................................... PLN 

słownie: ........................................................................................................................................

Gwarancja : ………………………………..

..............................................................

Data i podpis osoby upoważnionej




