
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa                      Czeladź dnia 16.03.2015r.
41-250 Czeladź
ul. Kombatantów 4

Ogłoszenie o przetargu.

Czeladzka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ul  Kombatantów  4,  41-250  Czeladź  ogłasza   pisemny  
przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót elektrycznych :

1. Remont  WLZ,  instalacji  oświetleniowej  w  klatkach  schodowych  oraz  w  piwnicach 
w budynkach przy ul. Słodowskiej 10, 12, 14, Powstańców Śląskich 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11,  12, 
13, 14, 15, 16 i Dehnelów 23, 25, 27, 29, 31, 33,

2. Remont instalacji oświetleniowej – zabudowa opraw LED z czujnikami ruchu w budynkach 
przy ul. Spacerowej 5-7, 9-11 i 13-15,

3. Remont instalacji oświetleniowej – zabudowa opraw LED czujnikami ruchu w budynkach 
przy ul. 27 Stycznia 20-24, 26-30 i 32-36,

4. Remont instalacji oświetleniowej – zabudowa opraw  LED z czujnikami ruchu w budynkach 
11-kondygnacyjnych przy ul. Auby 2, 4, 6 i 10,

5. Remont instalacji oświetleniowej – zabudowa opraw  LED z czujnikami ruchu w budynkach 
11-kondygnacyjnych przy ul. Ogrodowej 4A,B; Ogrodowej 8A,B i Ogrodowej 22A,B,

6. Wykonanie  instalacji  odgromowej  w budynkach przy ul.  Spacerowej  9-11 i  Spacerowej 
13-15,

7. Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. 27 Stycznia 14-18
 
Zakres robót określono w załączonych przedmiarach.

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Czeladzi  na  roboty budowlane,  prace  remontowe,  dostawy i  usługi  dostępny jest  na  stronie 
internetowej www.czsm.czeladz.pl 

Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
 formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 kosztorysy ofertowe,
 aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS),
 zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego,
  aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody  wyrządzone  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  w  zakresie  wykonywanych 
robót,

 wykaz wykonanych robót za okres 3 lat w zakresie porównywalnym z treścią zamówienia 
wraz z dołączeniem referencji

 oświadczenie,  iż  oferent  dysponuje  osobą  do  kierowania  robotami  o  specjalności  (wg 
rodzaju  zamówienia)  z  jednoczesnym  złożeniem  kopii  dokumentu  potwierdzającego 
posiadane uprawnienia

 oświadczenie, że oferent jest czynnym płatnikiem VAT,

Do kontaktu z oferentami upoważnieni są: Małgorzata Strzyja, Wojciech Jaworek i Adam Ulczok – 
tel. 32/265-10-16 w. 42, 43 i 47. 

http://www.czsm.czeladz.pl/


Oferty  należy  składać wraz z kompletem dokumentów w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych 
w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  jej  zawartości  przez  osobę  nieupoważnioną.  Koperta 
zawierająca ofertę powinna zawierać napis z tytułem zamówienia „Wykonanie robót elektrycznych 
w budynkach należących do zasobów Czeladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Czeladzi” i  być 
opieczętowana  pieczęcią  oferenta.
Miejsce  złożenia  oferty  -  siedziba  Czeladzkiej   Spółdzielni   Mieszkaniowej  ul. 
Kombatantów 4, 41-250 Czeladź,  sekretariat  pok. nr 19. Termin składania ofert do dnia 
30.03.2015 r. do godz. 900.
Otwarcie  ofert  w dniu  30.03.2015r.  o  godz.  945  w sali  konferencyjnej  (pokój  nr  8)  w 
siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatntów 4 w Czeladzi.

Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  oferentom bez otwierania. 
Zamawiający  nie  przyjmuje  ofert  przesłanych  drogą  pocztową.
Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

           


