
            

                Warszawa, dnia 21.06.2019 r.  
Konkurs Ofert  9/2019 

 

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

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

 

Zmiana terminu składania ofert na :  

PRZETARG  
w trybie „konkurs ofert” na: 

 
  remont instalacji gazu „po śladzie” na podstawie opracowanego  projektu  wraz                           
z remontem instalacji  kanalizacji sanitarnej w pionach kuchennych  - w budynku  
mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Szwankowskiego 8  w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie. 

 
 
 

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: III – IV kw.  2019r 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne materiały 
przetargowe można otrzymać za opłatą w siedzibie Zamawiającego.  

 

Zarząd SM „Górczewska” 
01-318 Warszawa 

 ul. Doroszewskiego 4, pok. 207 
w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 900-1400. 

 

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi :  50,0 zł. 

 

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: 
W sprawach technicznych : Marek Dziewierski – tel. 22/664 60 19 wew. 322. 
W sprawach SIWZ: Zbigniew Madej– tel. 22/664 60 19 wew. 312 

 

Nowy TERMIN! : 
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 w pok. nr 207                   
wydłużono do dnia  28.06.2019r.  do godz. 1400 
Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Doroszewskiego 4                                                 
w Sali konferencyjnej pok. 121, dnia 01.07.2019 r. o godz. 12.00 
 

Dodatkowe informacje przetargowe: 
1. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi 

Oferent. 
2. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium.   
3. Oferty złożone 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”.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie 
ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów 

przetargowych oraz przygotowania przez nich ofert. 
 

 

https://www.smgorczewska.pl/ogloszenia/przetargi

