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OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY  – 15/ PN/WM/r.b./2009 
na wykonanie robót remontowo-budowlanych  

 
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w administrowanych i zarządzanych zasobach,                       
w niżej wymienionym zakresie :  

    
   Zadanie Nr 1 - ocieplenie ściany zachodniej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Peowiaków 6                  

w Zamościu . 
Zadanie Nr 2  -  wykonanie uszczelnienia płyt osłonowych na IV piętrze oraz ocieplenia stropodachu budynku 

mieszkalnego, wielorodzinnego przy  ul. Polnej 24 w  Zamościu.   
    Zadanie Nr 3 – wykonanie i montaż okapników z blachy powlekanej na płytach balkonowych  oraz miejscowa 

naprawa wraz z pomalowaniem płyt balkonowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy  
ul. Polnej 34 w Zamościu. 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.. 
Porównanie ofert i wybór oferty  odbywać się będzie oddzielnie dla każdego zadania. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
Szczegółowy zakres oraz 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 netto specyfikacji :  pobieranej w siedzibie zamawiającego – 20zł. ; za zaliczeniem pocztowym 20 zł. + koszty 
przesyłki.  
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Marek Bilski; Tel. (084) 638-52-56; 639-30-18. 
(wew. 46). 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy               
ul. Peowiaków 8 w Zamościu  w sekretariacie, najpóźniej w terminie do dnia 28.07.2009 r. do godz. 1300.  
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.07.2009r. w Zakładzie Gospodarki 
Lokalowej  w Zamościu przy ul. Peowiaków 8 w pokoju nr 11 o godz. 1315.  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
Kryteria wyboru oferty/ zadania – najniższa cena 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części dotyczącej każdego z zadań oddzielnie. 
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