Konin, dnia 17.05.2018 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(demontaż, wykonanie i montaż balustrad, słupków i poręczy)
Bank Spółdzielczy w Koninie zaprasza do składania ofert na modernizację placówki BS
w Koninie Oddział w Wilczynie Wilczogóra ul. Kasztanowa 1, 62-550 Wilczyn oraz placówki BS
w Koninie Oddział w Starym Mieście, ul. Główna 18, 62-571 Stare Miasto wg poniższej
specyfikacji.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Koninie
ul. 3 Maja 68
62-500 Konin
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Tel 63 242 92 05
Faks 63 242 96 23
e-mail do kontaktu: piotr.sniegocki@bskonin.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ofertowym.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Bank Spółdzielczy w Koninie, Oddział w Wilczynie:
1. Demontaż istniejących balustrad.
2. Wykonanie i montaż:
1) balustrad z rur ze stali nierdzewnej ok. 35 mb,
2) słupków i poręczy z wypełnieniem pionowym ze wzmocnieniami o przekroju
okrągłym.
Bank Spółdzielczy w Koninie, Oddział w Starym Mieście:
1. Demontaż istniejących balustrad.
2. Wykonanie i montaż:
1) balustrad z rur ze stali nierdzewnej ok. 12 mb,
2) słupków i poręczy z wypełnieniem pionowym ze wzmocnieniami o przekroju
okrągłym.
IV. Termin i koszt wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania prac: szacunkowo do dnia 30.06.2018 r.

1. Proponowany całkowity koszt realizacji zamówienia: do przedłożenia przez Oferenta
ze wskazaniem wartości brutto oraz netto.
V. Porozumiewanie się zamawiającego z Oferentami oraz przekazywanie oświadczeń lub
dokumentów:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedłożyć w formie e-mail na adres:
piotr.sniegocki@bskonin.pl.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami jest: Pan Piotr Śniegocki
tel. 63 242 92 05 wew. 114 lub 602397062.
VI. Składanie ofert:
1. Istnieje możliwość oceny prac do wykonania i uzyskania dodatkowych informacji
niezbędnych w zakresie realizacji planowanych prac poprzez kontakt osobisty lub
telefoniczny wskazany w pkt. V.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2018 r. o godz. 15:00.

