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Zalądn ca 15 11 2a22l

sPEcYFlKAcJA pĘetargu
,,Rozbiórka dachu obory (wraz z utylizacją| w zakzewie" 122l2o22

l. zapytujący: Hodolvla Zarodowa ZwlelząI ,,Żalędnica'sp Z o.o Żołędn ca 4T, 63-900
RaWrcz, te.655466700 NlP6990010264, żare]estrowana W Re]estrze Przeds ębiorcóW
plowadzonym przez sR Pożnań NoWe fulasto i Wilda W Poznaniu, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Reiestru sądowego pod numelerl,] KRSO000064220 repleżentowanyrn przez
Zb gniewa Dworeckjego Preżesa Zarządu i czesława Fedyka - Cżłonka Zarządu

ll. lnformacje ogólne:
1 . ZamaW aja,cy nie stosU]e przy zamóWien u przepisóW |]stawy o zamóWieniach publicznych
2, Zapyta nie od b)^^/a s ę W oparc ju o zasady Wyn ikające z ustawy z 23,04,'] 964 Kodeks cyl,Vilny
3 ogłoszenie będuie dostępne Tn n, na \!\łW żolednica,pl żakładka ,ZAPYTANlA

PRZETARGl" oraz na WWW kowr.goV,pl/spolk /og]oszenia-spo ek
4- Zamawąa9y ne udziea informacjl na temat przeb egu postępowan a i zastrzega sobe

prawo do swobodnego Wyboru ofeńy, prowadzen]a daIsżych negocjacii ż Wybranymi
oferentami, unieważn]enia zapytan a niedokonan a WyborU bez podania przyczyn

lll. Przedmiot ofeńy:
], opis ob ektu: ja}ownik na fermie króW W rn ejscowości Zak.zewo 58, 63-910 Nliejska Górka,

httos://mapV,C]eopońa qoVpli rnaD/]mC]o 2 htm ? joca|e:i]|&cui:new&session ID=6B51 ,1 3,1 ż
1977 r,, konstrukcja sta owa, kryty eterniterń powierzchn a dachu: ok, B2xl6 ń =lil7ń- + 1

lączn k (ok.7x6 m)
2, opis zaklesu wac (abliczenia szacL]nkawe):

a) demontaż i uty zacja dachowych płyt etern towych (ok. 10 1,1 kg/m') , 2 Warstwy: 830 plyt
x22 m2 = 1826 rnl {górna pow]erzchnia elernitu) + 15 m x 82 m = 1230 m'(pow. płyt od
spodu)- razern ok, 1826 + 123o = 3056 rn:x 14 kg/ml = 43
b) demontaz utylizac]a Wełny minera]ne] sporn ędzy płyt eternitowych 1245m'x0l0m
(grubość Warstwy Wełny) x 90 kg/m' = razem ok 1 1 2 t
c) n Welacja gankóW WeWnaJ.z ob ektóW (ok. 8a m d x 2,2 szer X 0,5 m Wys) do pozlomu ,.0'
d) demontaż Wygrodżeń
e) demontaż 1 łącżn]ka (ok, 7X6 rn)
f) materiał inny niż etern t Wełna mjnera na, do spryzr.owania W Sąsiedztwie obiektu

3, KPo Wysta\,Vione będą na Zapytującego Ub na Wykonawcę (ż adnotacja_ o mejscu jch

Wytworzen a), a koszt Uty zac] obciąźa Wykonawcę.
4, P anowany telmin lożpocżęc a wac:odl4a42023l.
5. P anowany telrnin Zakońcżenia prac do 15 05,2023 r,

lV. Termin, miejsce zlożenia iwybór oferty
1 ofertę na eży zlożyć w faft]lie p semnei W tym za pomocą pocżty e ektron cznej hzz @

zolednica,p (temai,,1 22i2022" )
2. ofeńa musi zawierać: a) cenę netto za place lozbió.kowe (W tym cena netto utylizacji

płyt eternitowych iwełny mineralnej - koszt ponoszony przez oferenta) b) warunki
płatności za Wykonane place, c)termin wykonania prac

3 WarUnkiern p.Zystą] enja do przetarg! iest Wnesjenle Wadum W Wysokości 7.000,00 Zł
(S edern tys ęcy zlotych), które na eży uiśc c do d.la 12.12.2022 r, do godziny 12 W forrn e
pieniężnej na rachunek bankowy HZZ ,Zatędn ca' sp. Z o,o W Zołędnicy nr 41 63-900
Rawjcz W banku PKo sA o ńr 87 1210 1747 1111 aa10 6072 9143 z okreśen]em tytułu
Wpłaty 'WADlL]N4: ,.Rozb órka dachu W Zakrzew e"

4 ofeńa, która nie będze zabeżp eczana dopuszcza ną formą Wadium, żostane przez
Zarnawiającego uznana za n]ewazna. i odrzucona

5, Dyspozyc]e W zakres]e zwrotu WadiUm dla oferentóW, których olerty nie zostaną Wybrane,
zamawia]ą;y przekaże W c asLl 3 dni roboczych od daty podpisana Ur.owy ż olerentem
którego oferta zostanie przyjęta
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6, Dyspożycję W zakrese zwrotu Wadum dla oferenta, którego ofeńa zostanie Wybrana.
Zamawiający plzekaże w cągU trzech dn roboczych od daty podpsana umowy przez
oferenta

7. oferent, którego oferta żostanle l)żnaaa za najkorzystn ejszą trac Wadium WraZ Z odsetkarni
|a żecz Zana\N aiącego .]eże :

a) odrńóWi podpisan]a umowy na Walunkach określonych W ofercie
b) nie Wniósl zabezpiecżen a na eżytego Wykonania Umowy
c) zawalc e urnowy stalo się n emożliwe Z pżyczya leżących po stronie oferenta

8 oferty należy skladać do 13.12.2022l. do godz. 12,00
9 Terrnin żWąZana ofeltą Wynosi '14 dni robocżych, a jego beg lazpacży|a się WreZ z

upływem terminu skladan a ofert

V. Informacje dodatkowe
1. lnforrnac]e na temat zapytania Uzyskać rnożna W siedz b]e oferuja.cego
2. Z |dz eł| W prżetarg u Wyk ucza s ę oferentóW, którzy W ostatn ch 5 atach Wycofali swo]e

ofeńy na roboty, składa]i ofeńy niezabeżpieczone Wadiurn ub odrnóW i podplsanla umowy
3. Z Wybranym ofelentem zostanie żaWańa umowa, której projekt stanowi Zała.cżnik (WWW)
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