
 

 

Zamość, dnia 20.04.2015  roku. 
OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8,              
22-400 Zamość ogłasza, zgodnie z art. 701 i nst. Kodeksu Cywilnego (tekst jedn.           
Dz. U. z 2014 poz. 121), przetarg nieograniczony, znak: 4/PN/WM/r.b./2015                      
na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego                     
przy ul. Peowiaków 34 w Zamościu. 

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia określa 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zgl-zamosc.com.pl; osobiście              
- w siedzibie Spółki pod adresem: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka 
z o.o. ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub na pisemny wniosek oferenta                              
może być wysłana, za zaliczeniem pocztowym.  

Cena netto specyfikacji: pobieranej w siedzibie Zamawiającego – 20 zł;                              
za zaliczeniem pocztowym 20 zł + koszty przesyłki.  
Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30 października 2015 roku. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł. 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
  -  w sprawach przedmiotu zamówienia: Jan Muszyński, tel. (084) 638-52-56   wew. 

33; 639-30-18 wew. 33, faks (084) 638-13-20, w godz. 9.00-15.00.  
  -   w sprawie procedury przetargowej: Grażyna Ksiądz tel. (084) 638-52-56 wew. 49; 

639-30-18 wew. 49; faks (084)  638-13-20 w godz. 9.00-15.00. 
 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zakład 

Gospodarki Lokalowej w Zamościu,  ul. Peowiaków 8 w Zamościu, w sekretariacie,                       
w terminie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 1300.  

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2015 r. w siedzibie 
Zamawiającego pod adresem: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka               
z o.o. ul. Peowiaków 8 w Zamościu, w pokoju nr 11 o godz. 13:30.  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu 
składania ofert. 
Kryteria wyboru oferty – cena 100%. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.  

              
      Zamawiający :  

                                                                                           Małgorzata Popławska 
                Prezes Zarządu  


