Ustrzyki Dol. 05.05.2021 r.
Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych
e-mail: lwsm-drzewiarz@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2021
na wymianę lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i korytarzach
piwnicznych.
I . ZAMAWIAJĄCY:
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” 38-700 Ustrzyki
Dolne ul. Stefana Batorego 34/27 NIP 6890002130
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana lamp oświetleniowych na klatkach
schodowych i korytarzach piwnicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje wymianę lamp oświetleniowych na klatkach
schodowych i korytarzach piwnicznych w 13 budynkach, położonych przy
ulicach:
- ul. Jagiellońskiej nr 42 i 44
- ul. Piastowskiej nr 36 i 38
- ul. Stefana Batorego nr 28,30,32 i 34
- ul. Jana III Sobieskiego nr 22, 24 i 26
- ul. PCK nr 50 i 52
Wymiana dotyczy 312 lamp na klatkach schodowych i 156 lamp na korytarzach
piwnicznych.
Specyfikacja lamp:
•

Plafon oświetleniowy z wymiennym źródłem światła ORNO MARIN lub
odpowiednik
Wymagania minimalne:
- Moc: żarówka 8W LED
- Napięcie zasilania : 230V~, 50Hz
- Typ czujnika: mikrofalowy
- Regulacja natężenia światła LUX
- Regulacja czasu świecenia TIME
- Regulacja zasięgu detekcji SENS
- Klosz: szkło matowe

•

Lampa piwniczna z wymiennym źródłem światła Orno Buran OR-OP310GE27SPS lub odpowiednik
Wymagania minimalne:
- Moc: żarówka 8W LED
- Napięcie zasilania : 230V~, 50Hz
- Kolor: biały
- Podstawa: bakelitowa

- Klosz: szklany
- Osłona klosza: druciana
W piwnicach należy wykonać nową instalację energetyczną pod oświetlenie,
poprzez położenie ok. 100 m przewodu Ydyp 3x1,5 w rurze elektroinstalacyjnej.
Podana długość kabla obejmuje jeden blok 4 klatkowy. Dodatkowo na każde dwie
klatki należy wykonać rozdzielnię elektryczna z wyłącznikami nadprądowymi 10A,
osobno na obwód piwniczny i klatkowy. Oferta musi zawierać koszt demontażu i
utylizacji starych opraw oświetleniowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oraz
wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 grudnia 2021 roku.
IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres i siedzibę firmy, nr telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać wypis z rejestru firmy lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej,
- zawierać kosztorys ofertowy na wykonanie prac.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Drzewiarz” ul. Stefana Batorego 34/27 38-700 Ustrzyki
Dolne do dnia 18.05.2021 roku do godz.12:00,
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 18.05.2021 roku o godz.13:30.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 80%
2. Gwarancja 20 % ( minim.60 m-cy).
VII . INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY:
O wyborze oferty zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie LWSM ”Drzewiarz” w Ustrzykach
Dolnych, tel. 13 461 1435 lub kom. 695166594.
Prezes Zarządu
Jan Kniaziowski

