
 
KONKURS OFERT NR 18/2021                                                    Warszawa, dnia 30.07.2021 r.  

 
 

                     P R Z E T A R G  
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRCZEWSKA” 
01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 

tel. 22/ 664 69 72, fax: 22/ 665 20 14 
www.smgorczewska.pl/ogloszenia/przetargi 

o g ł a s z a  : 
rozpoczęcie postępowania przetargowego  

w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy do wykonania zadania o nazwie:  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego                                        
przy ul. Powstańców Śląskich 63 w Warszawie na podstawie Projektu Wykonawczego Remontu Dachu 
opracowanego w miesiącach III/IV 2021r. obejmującego też wszystkie zalecenia wskazane w Decyzji PINB                                   
nr IOT/97/2012.   
 

 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zaplanowano na III/IV kwartał 2021r.  
  

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia obejmujący szczegółowe 
informacje i inne materiały przetargowe można otrzymać mailowo nieodpłatnie w godzinach 
pracy Spółdzielni - poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: smg@smgorczewska.pl  
( uwaga! - zamówienie musi zawierać  nazwę firmy i jej adres, NIP, nr telefonu kontaktowego 
oraz adres mailowy, na który należy wysłać SIWZ) lub też  w wersji papierowej płatnie,                            
po wpłacie kwoty 50 zł ( słownie : pięćdziesiąt złotych).Opłata ta nie podlega zwrotowi. 
 

 
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniężnej. 

 
Do kontaktu z Oferentem z ramienia SMG upoważniony jest  Wiesław Choromański (sprawy techniczne)                                
tel. 22 664-60-19 wew. 323 oraz  Zbigniew Madej – sprawy dotyczące materiałów postępowania                                              
nr tel.: 22 664-60-19 wew. 312. 

 

Miejsce i termin składania ofert : 
Ofertę należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby                                    
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”, przy ul. Doroszewskiego 4 ( 01-318) w Warszawie. 
Ostateczny termin składania ofert : 19.08.2021r. do godz. 15ºº 
 

 
Dodatkowe informacje przetargowe: 
Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent. 
Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium.   
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy. 
Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty 
budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi finansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie”.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz 

nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za pobranie przez Oferentów 
materiałów przetargowych oraz przygotowania przez nich ofert. 

 

https://www.smgorczewska.pl/ogloszenia/przetargi
mailto:smg@smgorczewska.pl

