
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1.  Pełna nazwa zamawiającego: 
     Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
     41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a Regon: 000484854  NIP 648-000-85-58 
     tel. 32 271-44-24;   fax 32/271-55-31;  e-mail: techniczny@zabrzezsm.pl 

 
2. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: 
    „Termomodernizacja  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych należących do zasobów   
     Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w Zabrzu przy 
     ul. C.Skłodowskiej 14-14d, ul. Wolności 124-124c wraz z demontażem,  
     transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest. 

     
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

      i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 
     Zadanie będzie realizowane równolegle w dwóch elementach : 
 
     I - budynek w Zabrzu przy ul. C.Skłodowskiej 14-14d 
     II - budynek w Zabrzu przy ul. Wolności 124-124c 
      
3.  Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.10.2014r 
 

4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

5. Formularz zawierający SIWZ dla wyżej wymienionych budynków można odebrać w Dziale 
Technicznym Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy ul. Pawła Ślęczka 8  
w pokoju nr 6,po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni bądź przelewem na konto ZSM  
nr 75-1020-2401-0000-0802-0039-7489, 
cena formularza – za element zadania (dot. jednego z w/w budynków) wynosi : 300,00,-zł (brutto) 

 
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na jeden z wyżej wymienionych budynków należy złożyć w 

Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a, pokój nr 12,  
I piętro (Sekretariat).  
Kopertę należy oznaczyć : 
Oferta dotyczy zadania pn. : „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
należących do zasobów Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych w Zabrzu 
przy ul. C. Skłodowskiej 14-14d, ul. Wolności 124-124c wraz z demontażem , transportem  
i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest” 
Element ….zadania – budynek przy ul. ……………………….w Zabrzu. 
Nie otwierać przed dniem 26.05.2014r przed godziną 11

00
. 

 
7. Termin składania ofert upływa dnia: 26.05.2014r o godzinie 10

00
 

 
8. Otwarcie ofert nastąpi w : 

Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 8 w pokoju nr 14  
w dniu 26.05.2014 r o godzinie 11

00
 

 
9. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie jest wniesienie wadium w wysokości 

90.000,00,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) na każdy budynek. 

 
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/271-44-24 wew. 240,241 

 

 
 
Zabrze, dnia 09.05.2014r 

 


