Wrocław, dnia 24.06.2017 r.
L.Dz……………/05/MS/2017

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.,
siedziba spółki:
ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,
email: biuro@wm.wroc.pl,

strona: www.wm.wroc.pl,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie ekspertyzy technicznej 12 balkonów
budynku przy ul. Gliniana 55 we Wrocławiu.
Ekspertyza winna obejmować zakres prac:
1. Wizja lokalna oraz sporządzenie tylko koniecznej do dalszego opracowania inwentaryzacji w
lokalach,
2.Weryfikacja i sprawdzenie stanu dostępności dokumentacji technicznej.
3.Wykonanie niezbędnych odkrywek celem ustalenia stanu technicznego elementów izolacji i
konstrukcji elementów balkonów.
4.Ocenę stanu technicznego wraz z określeniem wpływu na ewentualną dalszą bezpieczną
eksploatację.
5.Analizę techniczną stwierdzonych wad i usterek pod kątem dalszego bezpiecznego użytkowania
obiektów ( przecieków wód opadowych i przemarzania)
4.Sporządzenie szczegółowego programu naprawczego celem usunięcia ewentualnie stwierdzonych
usterek,
5.Przedstawienie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie niezbędnych napraw wynikających z
ekspertyzy
6.Przedstawienie dokumentacji w 2 wer. papierowych oraz jednej elektronicznej.
7.Wartość wykonywanej ekspertyzy zawierać powinna wykonanie całości przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem pracy rusztowań lub podnośnika zabezpieczenie i oznakowaniem miejsca
prowadzonych prac (odkrywek) kosztów dojazdu itd.
8.Dokumentacja powinna być wykonana przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia,
przynależność do izby i badania lekarskie oraz odpowiednie szkolenia w zakresie bhp.
Wykonujący projekt powinien posiadać stosowe uprawnienia oraz przynależeć do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od podpisania umowy, przygotować i złożyć
kompletną dokumentację w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania przy ulicy Reja 53-55 we
Wrocławiu.
Termin złożenia oferty:- do 02.06.2017r. do godz 10:00
Oferty proszę składać: - osobiście w siedzibie w kancelarii Spółki przy ul. Reja 53-55 e Wrocławiu
- drogą elektroniczną na adres marek.suchostawski@wm.wroc.pl.
Osoba kontaktowa:
- Marek Suchostawski tel. 71 333 22 82,
Otwarcie ofert: - 02.06.2017r. 11:00
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