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OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY  –  1/PN/WM/r.b./2009
na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego 

przy ul. Kamiennej 11 w Zamościu 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennej 11 
w  Zamościu w  zakresie: demontaż  istniejącego  ocieplenia  z  wełny  mineralnej  pokrytego  płytami 
azbestowo-cementowymi, całkowite ocieplenie budynku   w technologii „lekkiej mokrej” z zastosowaniem 
styropianu (1.335m2),  ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej i płytami z wełny mineralnej 
(400m2),  remont  balkonów – 30szt.,  wymiana  obróbek blacharskich,  dostosowanie istniejącej  instalacji 
odgromowej do ocieplenia budynku, wymiana stalowych drzwi wejściowych do budynku, remont opaski 
przy budynku z zastosowaniem kostki brukowej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych..
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  Jan  Muszyński; 
tel. (084) 638-52-56; 639-30-18. (wew. 33).

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego  w  Zakładzie  Gospodarki  Lokalowej  w  Zamościu 
przy  ul.  Peowiaków 8 w Zamościu  w sekretariacie,   najpóźniej  w terminie  do dnia 03.03.2009 r. 
do godz. 1300. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.03.2009r. 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 – najniższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu. 

Zamość, dnia 09.02.2009 r. 

http://www.zgl-zamosc.com.pl/

