
Namysłów, dnia 22.12.2017r.

Zakład Administracji Nieruchomości         
„ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie
ul. Dubois 5
46-100 Namysłów 
tel. + 48 77 410 72 65
fax + 48 77 410 72 70
sekretariat@zan-namyslow.pl
www.zan-namyslow.pl

 

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/62/2017

z dnia 22.12.2017r.

Zakład Administracji  Nieruchomości  „ZAN” Sp.  z  o.  o.  przy ul.  Dubois  5 w Namysłowie

zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonnie  prac  rozbiórkowych  obieków  budowlanych

będących  w  złym  stanie  technicznym,  stanowiących  pustostany  i  nieużytkowane  komórki

gospodarcze zlokalizowne w centrum Namysłowa. 

Zamawiający:

Zakład Administracji Nieruchomości Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel.

077 410-72-65, fax 077 410-72-70 NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741, 

Zapytanie ofertowe obejmuje:

1. Rozbiórkę obiektów do poziomu terenu wokół budynków,

2. Opracowanie niezbędnych projektów rozbiórek,

3. Uzyskanie  stosownych  przepisami  prawa  budowlanego  pozwoleń  lub  złoszeń  –  za

wyjątkiem  już posiadanych przez Inwestora pozwoleń konserwatorskich.  

Warunki zapytania ofertowego:

1. Prace rozbiórkowe objęte zapytaniem ofertowym zostały podzielone na pięć zadań zgodnie

z mapkami stanowiącymi załączniki do zapytania.

2. W ofercie należy podać ceny netto z podziałem na realizację  poszczególnych zadań:



-  zadanie  nr  1  –  pustostany  i  komórki  zlokalizowane  pomiędzy  ulicami  Bolesława

Chrobrego, a 3-go Maja, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zadanie nr 2 - budynek zlokalizowany przy ul. Rynek 18A,

- zdanie nr 3a – budnki gospodarcze przy ul. Fortecznej ,

- zadanie nr 3b – budynek przy ul. Dubois 2A,

-  zadanie  nr  4  –  budynek  gospodarczy zlokalizowany przy  ul.  Piastowskiej,  zgodnie  z

załcznikiem nr 4..

3.  Każde zadanie w swoim zakresie obejmuje:

- opracowanie niezbędnych projektów rozbiórek,

- uzyskanie stosownych pozwoleń, 

- rozebranie obiektów budowlanych,

- wywiezienie powstałych materiałów rozbrkowych z terenu rozbióki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

4. Oferent  jest  zobowiązany  wskazać  kierownika  prac,  z  uprawnieniami  umożliwiającymi

realizację zadania. 

Oferty zawierające: 

1. cenę netto, 

2. termin zakończenia prac

należy składać do dnia 10.01.2018r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

pełna nazwa 
Wykonawcy adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON

„OFERTA  –  na  wykonnie  prac  rozbiórkowych  obieków
budowlanych będących w złym stanie technicznym,
stanowiących pustostany i nieużytkowane komórki
gospodarcze zlokalizowne w centrum Namysłowa.

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1100

          10.01.2018r.

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem telefonu – (77) 410-72-65. 


