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OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY  –  PN-1/r.b./2007 
na wykonanie robót remontowo-budowlanych  

 
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, których 
zarządca jest ZGL, w niżej wymienionym zakresie :  
Zadanie Nr 1 -    remont pokrycia dachu (425m2) papą termozgrzewalną, budynku mieszkalnego przy                           

ul. Peowiaków 26 w Zamościu. 
                        Termin realizacji zamówienia  - 30 dni od daty podpisania umowy. 
                             Wadium –  1.000,-zł. 
Zadanie Nr 2 -    remont pokrycia dachu (425m2) papą termozgrzewalną, budynku mieszkalnego przy                            

ul. Peowiaków 36 w Zamościu. 
                             Termin realizacji zamówienia  - 30 dni od daty podpisania umowy. 
                             Wadium –  1.000,-zł. 
Zadanie Nr 3 -     ocieplenie ściany południowej budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 14  w Zamościu. 
                        Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                              Wadium –  500,-zł. 
Zadanie Nr 4 -    ocieplenie ściany zachodniej  budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 22  w Zamościu. 
                        Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                              Wadium –  500,-zł. 
Zadanie Nr 5 -    ocieplenie ścian południowej i północnej budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 34                       

w Zamościu. 
                             Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                             Wadium –  500,-zł. 
Zadanie  Nr 6  -    malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu. 
                              Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                              Wadium –  500,-zł. 
Zadanie  Nr 7 -    Wykonanie miejsc postojowych  przy budynku Mikołaja Reja 20 w Zamościu. 
                              Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                              Wadium –  500,-zł. 
Zadanie Nr 8 -    wymiana domofonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Peowiaków 42 (45 mieszkań);                 

Polnej 22 (35 mieszkań); Kamiennej 8 (30 mieszkań) i Mikołaja Reja 9 (40 mieszkań)                   
w Zamościu. 

.                            Termin realizacji zamówienia  -  30  dni od daty podpisania umowy. 
                              Wadium –  500,-zł. 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Porównanie ofert i wybór oferty  odbywać się będzie oddzielnie dla każdego zadania. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w wysokościach wskazanych przy każdym z wyżej wymienionych zadań, w terminie do dnia 
23.05. 2007 r. do godz. 1300.  
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja, którą można pobrać ze strony internetowej  
zamawiającego - www.zgl-zamosc.com.pl.; osobiście - w siedzibie Spółki - Zakładzie Gospodarki Lokalowej                
w Zamościu Spółka   z o.o.,  ul. Peowiaków 8 lub na pisemny wniosek oferenta -  za zaliczeniem pocztowym.  
Cena specyfikacji :  pobieranej w siedzibie zamawiającego – 10zł. ; za zaliczeniem pocztowym 10 zł. + koszty 
przesyłki. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Marek Bilski ;                                    
Tel. (084) 638-52-56; 639-30-18.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części dotyczącej każdego z zadań oddzielnie. 
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