
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
PIEKARSKA 5-6 W PILE 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
Przedmiot zamówienia:  
 
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                
w budynku przy ul. Piekarskiej 5-6 w Pile w zakresie:                                                 
wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                                                   
w częściach wspólnych budynku (bez instalacji w lokalach), podłączenie 14 lokali 
mieszkalnych  i usługowych  z wyłączeniem lokali nr 6/2, 6/5, 6/6 , opomiarowanie 
elektronicznymi z odczytem radiowym firmy METRONA  licznikami ciepła                                    
i wodomierzami ciepłej wody,  przygotowanie pomieszczenia węzła c .o.   

 
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysach ofertowych oraz dokumentacji 
opublikowanych na stronie internetowej: www.pilskietbs.pl. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
 
15 kwietnia 2019r.  – I etap -  przygotowanie pomieszczenia węzła c.o.  

31 maja 2019r. – II etap - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania                  

i ciepłej wody użytkowej   w częściach wspólnych budynku (bez instalacji w  lokalach), 

podłączenie 14 lokali mieszkalnych  i usługowych  z wyłączeniem lokali nr 6/2, 6/5, 6/6 , 

opomiarowanie  elektronicznymi z odczytem radiowym firmy METRONA  licznikami 

ciepła  i wodomierzami ciepłej wody. 

 
Warunki dotyczące zamówienia: 
Wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 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: 07 marca 2019r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,                  
pok. Nr 16 - Sekretariat. 
Termin otwarcia ofert : 07 marca 2019r. 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. 

 
Wywieszono na   
tablicy ogłoszeń 
26.02.2019r. 


