
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
KAPUCYŃSKA 1, ROOSEVELTA 69-71-73,  
KOMUNY PARYSKIEJ 16-18-20 W PILE 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
Przedmiot zamówienia:  
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Kapucyńska 1,                                    
Roosevelta 69-71-73, Komuny Paryskiej 16-18-20 w Pile w zakresie: 
1. Termomodernizacja części mieszkalnej budynku – ocieplenie elewacji budynku                         
z wymianą okien na klatkach schodowych i w piwnicach, ocieplenie stropu nad 
przejściem na teren podwórza od strony ul. Komuny Paryskiej, wymiana drzwi 
zewnętrznych wejściowych  do piwnic  budynku przy  ul. Roosevelta od strony podwórza 
-  zgodnie z kosztorysem ofertowym Nr 1 – załącznik do SIWZ 
2.Termomodernizacja części usługowej budynku – ocieplenie  elewacji budynku                             
z wymianą okien w piwnicach -  zgodnie z kosztorysem ofertowym Nr 2 – załącznik do SIWZ   
3. Remont wejść do piwnic budynku przy ul. Roosevelta 69-71-73 od strony podwórza-  
zgodnie z kosztorysem ofertowym Nr 3 – załącznik do SIWZ   
4. Naprawa podestów przy wejściach  do budynku przy ul. Kapucyńska 1, Roosevelta 69-
71-73, Komuny Paryskiej 16-18-20 w Pile  - zgodnie z kosztorysem ofertowym Nr 4 – załącznik 
do SIWZ   
 

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysach ofertowych opublikowanych na 
stronie internetowej: www.pilskietbs.pl. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
 
31  sierpnia  2017r. 

 
Warunki dotyczące zamówienia: 
Wadium: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w formie                      
i terminie określonym w SIWZ. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wysokosci 5% wartości oferty, w formie               
i terminie określonym w SIWZ. 
 
Termin złożenia ofert: 06 kwietnia 2017r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 
16 - Sekretariat. 
Termin otwarcia ofert : 06 kwietnia 2017r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 
15. 
 
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert. 
 
Warunki udziału w przetargu: zawarte w SIWZ opublikowanym na stronie internetowej: 
www.pilskietbs.pl. 
 
Kryteria oceny ofert: 100 % cena, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty 
bez podania przyczyn. 
 
Unieważnienie przetargu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 82a pok. Nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-14.30 oraz na stronie internetowej. 

 


