
 

 

OGŁOSZENIE 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie 

przy ul. Jagiellońska 11; 05-120 LEGIONOWO ogłasza 

 

KONKURS OFERT NA : 

 

Wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w systemie HB Plast, Vesbo Poland lub 

Banninger, ale tylko rur i kształtek  z tworzywa sztucznego plus roboty towarzyszące i 

poinstalacyjne, pomimo że projekt zakłada system rur z tworzywa sztucznego „Banninger”w: 

• budynku mieszkalnym nr 10 lokali 60; nr 19 lokali 60; nr 49 lokali 120 na osiedlu 

Jagiellońska. 

 

Dokumentacja techniczna, załącznik Nr 1 (wykaz robót) oraz załącznik Nr 2 (uzupełnienie 

projektu)  dla OFERENTA/WYKONAWCY na wymianę instalacji wody w w/w budynkach 

stanowiąca podstawę do sporządzenia szczegółowych kosztorysów ofertowych dla każdego 

wybranego budynku osobno  jest udostępniona do wglądu u pracownika Spółdzielni 

PIOTR PĘTKOWSKI Dział Techniczny „GT”  

tel. (0-22) 774 30 65 wew. 1362. tel. kom. 509 080 463 w godz. 1000-1700  poniedziałek i 800-1500  

wtorek, środa i piątek przy ul. Sobieskiego 47A w Legionowie. 

Każdy zainteresowany złożeniem oferty swój przyjazd do siedziby Działu Technicznego 

powinien poprzedzić telefonem w celu uzgodnienia godziny spotkania.  

Oferty można składać dla całej grupy w/w budynków lub dla budynków wybranych z tej grupy, 

jeżeli możliwości przerobowe firmy są ograniczone. 

Prosimy oferentów o nieliczenie w kosztorysach ofertowych kosztów zakupu do materiałów. 
Oferty, w skład których powinny wchodzić: szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonane w 

jednym z systemów wybranym z trzech zaproponowanych przez Inwestora na podstawie  

obowiązujących KNR-ów w oparciu o cennik SEKOCENBUD właściwy dla kwartału wykonania 

oferty stosując ceny średnie i cennik dla rur i kształtek zaproponowanego systemu. Do 

sporządzonej oferty należy załączyć cennik zakupu dla zaproponowanego systemu rur i kształtek, 

cennik zakupu izolacji termicznej Thermaflex FRZ o grubości 20 mm dla średnicy rur od 20 do 

110 mm na rok 2017, cennik zakupu termostatycznych zaworów regulacyjnych MTCV-B fi 15 

mm firmy Danfoss dla średnic wykazanych w projektach z uwagi na brak tych cen w cenniku 

SEKOCENBUD a także: aktualne dokumenty /z grudnia 2016r lub stycznia 2017r/ typu  kopia 

zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu ze 

składkami w ZUS i w Urzędzie Skarbowym, zaświadczenie o nie karalności, wykaz stanu 

osobowego załogi, a także uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej dla osoby pełniącej 

funkcję kierownika robót w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie spółdzielni lub 

przesłać pocztą w terminie do dnia 31-03-2017r  godz. 1500  

Spółdzielnia nie zwraca ofert ani poniesionych kosztów. 

Niniejsze ogłoszenie nie rodzi żadnych skutków prawnych dla stron. 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

                                                                                                      ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 

 


