Sp6ldzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
w Lodzi, ul. B. Bartoka 67
w dniu 25.01.201t r.
o g I a s z a przetarg nieograniczony
(w trybie art.70, pkt l" 3 KC)
na wykonanie rob6t w nitej wymienionych zakresach w ramach

,,BAI\KU WYKONAWCOW 20t&20tgu
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zial administracyj ny

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przeprowadzenie

w

miarE potrzeb dezynfekcji, dezpsekcji, deratyzacji oraz

usuwanie

zatieczyszczeh po golgbiach ze stropodachow,

Wycinka drzew, przycigcie wraz z przeSwietleniem drzew z uiyciem wysiqgnika oraz bez jego
rLycia,
Sprzeda:Z i dostawa nasa&eri krzew6w i drzew,
Czyszczenie zsyp6w,
Prace (ustugi) transportowe (przyrru6z piasku, wyw6z gruzu, wyw6z Sniegu),
Mycie i naprawa pojemnik6w na odpady

ll. Dzial techniczny

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Roboty w zalcresie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
Roboty w zakresie instalacii c.o., z.w. i c.w.u.
Roboty w zakresie instalacji gazowych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz przegl4d6w instalacji elektrycznych w zasobach
Spoldzielni
Roboty budowlane (wewnEtrzne) na terenie zasob6w Sp6ldzielni,
Roboty budowlane (zewnEtrzne) na terenie zasob6w Sp6ldzielni,
Wykonywanie przegl4d6w plac6w zabaw i kontrola urz4dzei plac6w, boish silowni.
Wykonywanie w miarg potrzeb projekt6w, opinii, ekspertyz z zakres6w hydrogeologicznych,
bezpieczeristwa p.po2., drogowych, budowlanych oraz instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych,
cieplnych, elektrycznych),
Od3niezanie dach6w na terenie Spoldzielni,
Wykonywanie przegl4d6w orazw miarg potrzeb prac specjalistycznych instalacji wentylacyjnej
Roboty dekarskie
Wykonlvranie rob6t remontowych nawierzchni drogowych (chodniki, ci4gi pieszo-jezdne) na
terenie zasob6w

Opis Przedmiotu Zam6wienia zostanie wyslany na zwrotnv adres email no przedstawieniu
danych teleadresowvch Oferenta.
Opis Przedmiotu Zam,Swienia mozna r6wniez pobrad w siedzibie Spoldzielni Mieszkaniowej im.
Stefana Batorego w N,odzi,92-531L6dL, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 1 16 (tel. 042 673 82 5l w. 37).
Oferty nie spelniaj4ce warunkow podanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia zostan4 odrzucone
bez ich rozpatrzenia.
Oferty naleiy sktadad w zaklejonych kopertach z okre6leniem zakresu rob6t w sekretariacie
Zarz4du - pokoj nr I16, tel.042 673 8615 w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 12.00.
Zamawial4cy powiadomi do 21.02.2018 r. o wyniku przetargu na tablicy ogloszeri w siedzibie
Spoldzielni oruz na stronie internetowej www. smbatory.pl.
Zamawiaj4cy powiadomi oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
Spotdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu w
calorici lub czgSci zakresu rob6t bez podania przyczyny, w tym r6wniez na ku;zdym etapie
postgpowania przetargowego.
LodL, dnia 25.01.2018 r

