
Ogłoszenie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie  
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 11, tel. (22) 774 30 65, (22) 774 51 52 wew. 1134  

ogłasza konkurs ofert 
na wykonanie robót dociepleniowych i towarzyszących 26 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w Legionowie 

Zakres robót obejmuje: 

1. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i wełną mineralną (ściany i ościeża). 

wraz z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową.   

2. Docieplenia stropodachów – granulat z wełny mineralnej. 

Oferta powinna zawierać wycenę robót dociepleniowych i towarzyszących dla każdego 

budynku osobno. 
Realizacja dociepleń ww. budynków ma nastąpić w cyklu 3 letnim, ze wskazaniem kolejności 

dociepleń budynków przez Spółdzielnię.  

Spółdzielnia oświadcza, że ubiega się o środki z kredytu bankowego na realizację 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych.  

W związku z powyższym Spółdzielnia zastrzega, że w przypadku gdyby kredytu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie otrzymała lub w przypadku braku środków własnych umowa 

zawarta w wyniku niniejszego postępowania ulega rozwiązaniu. 

Docieplenie ma być wykonane tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z projektami będącymi  

w posiadaniu Spółdzielni. 

Szczegółową wycenę robót należy wykonać w oparciu o przedmiar robót i specyfikację 

techniczną przedmiotu zamówienia. Na podstawie wyceny zostanie zawarta umowa 

ryczałtowa na całość robót.  

Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową.  

Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać: jej historię, wielkość potencjału kadrowego, 

wyposażenie firmy w sprzęt, okres gwarancji i rękojmi, referencje oraz informacje 

/zaświadczenia/ o ewentualnych zadłużeniach lub ich braku w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędzie Skarbowym.  

Wadium w wysokości 7 000 zł za każdy budynek (łącznie 182 000,00 zł) należy wpłacić na 

konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A Nr 51124010821111000004282338  

z podaniem hasła „DOCIEPLENIE 2015”. Dowód wpłaty włączyć do oferty.  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni /pokój nr 9/ lub 

przesłać pocztą w terminie do dnia 27.04.2015r. do godz. 15.00.  

 Wybór oferenta, bez udziału zainteresowanych, nastąpi w terminie kolejnych 3-ch 

tygodni.  

 Bliższych informacji udzieli Dział Inwestycyjny Sp-ni, który udostępni na płycie CD 

szczegółowe materiały informacyjne dla sporządzenia oferty /pokój nr 13/.  

 Spółdzielnia nie zwraca złożonych ofert ani poniesionych kosztów.  

 Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl     

art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.  

 Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

                                                                                                 Zarząd SML-W  

 


