Warszawa 2021-05-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Remont nawierzchni posadzki betonowej wewnątrz i przed wrotami wjazdowymi do budynku
magazynowego (nr inw. 1.00417) na terenie bazy MPO przy ul. Kopijników 13.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są jest wykonanie remontu nawierzchni posadzki betonowej wewnątrz
pomieszczeń i na wjazdach do hali magazynowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Posadzka w magazynie:
1.

Skucie zniszczonej posadzki 30,00 m2;

2.

Frezowanie posadzki betonowej 100,00 m2;

3.

Oczyszczenie i odpylanie frezowanej powierzchni,

4.

Gruntowanie oczyszczonej posadzki,

5.

6.

Wykonanie nowej posadzki betonowej o gr. do 4 cm (beton bądź zaprawa do wylewania silnie
obciążonych posadzek) około 100,00 m2,
Wywóz gruzu z terenu budowy.

Wjazdy do hali magazynowej:
1.

Mechaniczne wykucie zniszczonych wjazdów do hali magazynowej o powierzchni 10 m2,

2.

Wykonanie nowych wjazdów o grubości 10 cm i o powierzchni 10 m2,

3.

Wywóz gruzu z terenu budowy.

Wymagania stawiane Wykonawcom:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty zlecamy zapoznać się z zakresem planowanych prac na miejscu na terenie
bazy MPO ul. Kopijników 13.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-06-14.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-05-20 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 39 10 240
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

