
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa                          Czeladź dnia 17.09.2015r. 
41-250 Czeladź 

ul. Kombatantów 4 

 

Ogłoszenie o przetargu. 
 

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul Kombatantów 4, 41-250 Czeladź ogłasza  pisemny 

przetarg w formie konkursu ofert na wykonanie n/w pomiarów elektrycznych w zasobach CzSM – 

Administracja nr 2 : 

1. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej . 

2. Pomiar stanu izolacji obwodów. 

3. Pomiar rezystancji uziemienia. 

4. Sporządzenia z przeprowadzonych pomiarów protokołów wraz z rysunkami-schemat 

jednokreskowy. 

   

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), 

 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, 

 oświadczenie, iż oferent dysponuje osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje z 

jednoczesnym złożeniem kopii dokumentu potwierdzającego posiadane ww kwalifikacje. 

 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. 

Preferowany termin realizacji zamówienia : do 15.11.2015r. 

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 pomiarów 

elektrycznych w  zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi – administracja nr 2” 

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 2.10.2015 r. do 
godz. 900. 
Otwarcie ofert w dniu 2.10.2015r. o godz. 930 w sali konferencyjnej (pokój nr 8)               w 
siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 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. 

 

 

 Załącznik nr 1 

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


 

 

FORMULRZ OFERTOWY 

 

Nazwa oferenta 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

w ...................................................... ul. ................................................................................................ 

kod ............................ nr domu ................................ 

REGON ............................................  NIP ............................................................... 

Telefon  ............................................  Email ............................................................... 

Osoba do kontaktu ….......................................................................................................... 

1. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do pisemnego przetargu w formie konkursu ofert                 na 

wykonanie pomiarów elektrycznych w zasobach CzSM – Administracja nr 2 . 

2.  Proponowane stawki ryczałtowe : 

 

L

p. 

Wykonanie pomiarów 

elektrycznych 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł/mieszkanie];  

[zł/pawilon] 

Wartość netto 
% 

podatku VAT 

1. W mieszkaniu 1172 mieszkania    

2. W pawilonie     

 – - "EDEN" ul. 35-Lecia 

1 

 

1 pawilon    

 - 35-Lecia 1a 1 pawilon    

 - 35-Lecia 14 1 pawilon    

 - Składkowskiego 9 1 pawilon    

Ogółem wartość zamówienia netto :   

 

 Deklaruję, że zaoferowana stawka zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2015r. 

 Inne : 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

.....................................................   ............................................................................. 

         pieczęć Wykonawcy       podpis osoby upoważnionej 

         

                   

 

           


