
                                  

                                                                                                                                    Łódź,  dn.06.11.2017r. 

 
 

 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa  „ Zarzew ” w  Łodzi  ul. Gustawa  Morcinka  1  ogłasza              

w  dniach  22.11.2017r.  i   23.11.2017r.  : 

 Przetargi    nieograniczone  na  roboty   konserwacji   zewnętrznej                                    

w  latach  (2018 - 2019)  w  zakresie : 

 
I.  Instalacji elektrycznej    - przeglądy roczne w węzłach i  hydroforniach 

II.  Instalacji elektrycznej    - przeglądy 5 – letnie tablic elektrycznych 

III.  Instalacji elektrycznej    - przeglądy 5 – letnie w lokalach mieszkalnych 

IV.  Instalacji odgromowej    - przeglądy 5 – letnie   

V.  Chemiczne  czyszczenie  kanałów  zsypowych  oraz  naprawy  osi  obrotu      

 wywrotek zsypowych.    

 

 

W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Oferenci  spełniający  wymagania  określone         

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (S.I.W.Z.). Dokumentację  ofertową  

należy opracować wg ustaleń podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Oferty  w  zamkniętych  kopertach  wyłącznie  z   napisem   „Przetarg    nieograniczony  

na …………”  należy   składać   w  sekretariacie  Spółdzielni   pok. 17   do   dnia: 

- poz. I – IV  do  22.11.2017r. do godz. 8
45

.                           

- poz. V do  23.11.2017r.  do godz. 8
45 

 

Komisyjne  otwarcie  ofert   nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego   pok.  nr  16  w  dniu  

22.11.2017r.                                                                                                    

                           o godz.   9
00

    dla robót poz.  I. 

                         o godz.  10
30 

  dla robót poz.  II.                                                                                    

                           o godz.  12
00 

  dla robót poz.  III. 

                           o godz.  13
30

   dla robót poz.  IV 

23.11.2015r. 

                           o godz.   9
00

    dla robót poz. V 

                            

Wadium  na  roboty konserwacyjne w  wysokości: 

                            3.000, -PLN dla  robót  poz. I. 

                            3.500, -PLN dla robót poz.   II. 

                            4.000, -PLN dla  robót  poz. III. 

                            3.200, -PLN dla  robót  poz. IV 

                            7.000, -PLN dla  robót  poz. V 

                                

należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” 

PKO BP S.A. III o/Łódź 55 1020 3378 0000 1302 0010 8498   z  dopiskiem  „wadium  

konserwacja ……”   w terminie  do dnia  21.11.2017r. 



Wadium  zwracane jest bez odsetek. 

                            

 Wybór  oferenta  dokonywany  jest   w  oparciu   o następujące  kryteria : cena -50% ,  

 wiarygodność  ekonomiczna  i   techniczna   firmy - 50 %. 

 

                 Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (S.I.W.Z.)  można  uzyskać          

pod  adresem   www.zarzew.pl/przetargi.html   

 

Osobą  upoważnioną  do  kontaktu  ze  strony zamawiającego jest p. Tomasz Pawłowski  

telefon  (42) 251-75-53  email:  tomekp@zarzew.lodz.pl    

 

 Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego wyboru  wykonawcy  jak  też 

unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.  

 
 

 

                                                           Zarząd  SM. „Zarzew” 
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