
 
 

KONKURS OFERT NR 24/2022      Warszawa, dnia 20.07.2022 r.  

 

K O N K U R S  

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

tel. 22/ 664 69 72, e-mail: smg@smgorczewska.pl  

www.smgorczewska.pl/ogloszenia/przetargi 

o g ł a s z a   

rozpoczęcie postępowania   

w trybie „konkurs ofert”, na wyłonienie Wykonawcy w celu wykonania :  
 

remontu instalacji gazowych (po śladzie) na podstawie projektów budowlano-wykonawczych 

wraz z wymianą wytypowanych pionów i poziomów kanalizacyjnych w siedmiu budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych,  
przy  ul. Klemensiewicza 5A, Klemensiewicza 3, Klemensiewicza 5, Szobera 4, 

Irzykowskiego 8, Karabeli 7 i Karabeli  11 w Warszawie.  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: III/IV kw. 2022r.  

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający szczegółowe 

informacje i inne materiały przetargowe można otrzymać mailowa nieodpłatnie w godz. pracy 

Spółdzielni poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: smg@smgorczewska.pl 

(Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy, adres email,                    

na który należy wysłać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia) lub otrzymać 

płatnie w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego po wpłacie kwoty 50 zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt zł). Opłata ta nie podlega zwrotowi. 
 

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniężnej. 
 

Do kontaktu z Oferentem z ramienia SMG upoważniony jest: 

• Zbigniew Madej – kwestie dotyczące przygotowania i złożenia materiałów ofertowych,                            

nr tel.: 22 664 60 19 wew. 312. 

•  Marek Dziewierski – sprawy techniczne (dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,   

cz. opisowa i rysunkowa), nr tel. 22 664-60-19 wew. 333.  

 

TERMINY: 

• Składanie ofert : do skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi             

do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” ul. Doroszewskiego 4, (01-318) 

Warszawa, w terminie  do dnia 11.08.2022r., do godz. 12ºº 
• Otwarcie ofert : w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Doroszewskiego 4                     

w Sali konferencyjnej, dnia 12.08.2022r. o godz. 10ºº 
 

Dodatkowe informacje przetargowe: 
1. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent. 
2. Oferent, który nie pobrał/wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postepowania. 

3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy. 
5. 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”.  
6. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium.   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz 

nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za pobranie/zakup przez Oferentów 

materiałów przetargowych oraz przygotowania przez nich ofert. 
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