
OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie 

05-120 LEGIONOWO, ul. Jagiellońska 11 

tel. 0-22-774-30-65, 0-22-774-51-52 wew. 1134 

godziny pracy jak na stronie internetowej http://www.legionowodom.pl  

ogłasza konkurs ofert na budowę: 
trzech budynków pawilonów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni zabudowy  

320,28 m
2
 w Legionowie - zakres wykonania robót wykończeniowych określonych jako tzw. 

deweloperski /elewacja zewnętrzna, drzwi wejściowe i okna, przyłącze wod-kan, przyłącze 

energetyczne, liczniki elektryczne, podejście pod wodomierz, węzeł sanitarny, niezbędne 

przełożenie sieci zewnętrznych, przygotowanie placu budowy po istniejących pawilonach 

drewnianych, w tym rozbiórka naniesień, ciągi piesze, miejsca parkingowe naziemne, zieleń/. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Inwestycyjny Spółdzielni – pokój nr 13. 

Materiały informacyjne dostępne są w Dziale Inwestycyjnym Spółdzielni. 
Rozpatrywane będą oferty Oferentów, którzy pobiorą materiały informacyjne /płyta CD/  

i zostaną zarejestrowani w Dziale Inwestycyjnym.  

Dokumentacja projektowa w wersji papierowej do wglądu i ewentualnego sporządzenia 

odpłatnych kserokopii potrzebnych oferentowi fragmentów dokumentacji znajduje się  

w dziale jak wyżej.  

Oferent obowiązany jest sporządzić szczegółowe kosztorysy ofertowe umożliwiające 

zawarcie umowy ryczałtowej oraz przygotować tabele elementów scalonych ułatwiających 

etapowe rozliczanie budowy. Oferent odpowiada za kompletność wyceny /należy sprawdzić 

kompletność projektów na płycie CD z projektami w wersji papierowej/.  

Przewidywany okres wykonania robót budowlanych określa się na kwiecień- wrzesień 2015r. 

Proponowany okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy. 

Dla przedstawienia obrazu firmy należy podać jej historię, referencje, oraz zaświadczenia 

o ewentualnym zadłużeniu lub ich braku w ZUS, Urzędzie Skarbowym, bankach. 

Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł. 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni lub 

przesłać pocztą w terminie do dnia 12.03.2015r. do godz. 15.00.  

Rozstrzygniecie postępowania ofertowego, bez udziału zainteresowanych nastąpi  

w terminie kolejnych 2 tygodni. 

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 Spółdzielni 

 

http://www.legionowodom.pl/

