
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„RUDA”

01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. ( 22 ) 833 59 09; 833 91 79; faks ( 22 ) 833 61 27
e-mail : przetargi@sbmruda.pl

Ogłasza następujące przetargi nieograniczone:

1. Wykonanie wymiany rozdzielni elektrycznej głównej w budynku przy ulicy Klaudyny 38

• Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
• Wymagany termin realizacji 16.12.2022 r.
• Wadium - 4 000,- zł 
•  Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać po dokonaniu wpłaty 

na konto Zamawiającego (nr. 33 1020 1156 0000 7102 0006 6209) – w sekretariacie pok. 18, lub otrzymać 
mailowo po przesłaniu potwierdzenia przelewu 

• Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pok. 18 sekretariat.
• Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1400

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1530 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna. 

2.  Wykonanie wymiany 26 szt. drzwi stalowych na drzwi pożarowe o klasie odporności ogniowej 
EI 30 oraz klasie dymoszczelności S oddzielających klatkę schodową od korytarza w budynkach 
Klaudyny 12, Klaudyny 14, Klaudyny 16, Klaudyny 18, Klaudyny 32, Klaudyny 36, Klaudyny 38, 
Gwiaździsta 27, Gwiaździsta 29, Gwiaździsta 31, Gwiaździsta 33 oraz oddzielających platformę 
ewakuacyjną od korytarza w budynkach Klaudyny 28 i Gwiaździsta 25. 

• Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
• Wymagany termin realizacji 16.12.2022 r.
• Wadium - 9 750,- zł 
•  Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać po dokonaniu wpłaty 

na konto Zamawiającego (nr. 33 1020 1156 0000 7102 0006 6209) – w sekretariacie pok. 18, lub otrzymać 
mailowo po przesłaniu potwierdzenia przelewu 

• Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pok. 18 sekretariat.
• Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1400

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna. 

3.  Wykonanie instalacji oddymiana szybów windowych (zgodnie z projektem wykonawczym 
przekazanym przez Zamawiającego) w dwóch budynkach mieszkalnych przy ulicy Klaudyny 4, 
oraz Klaudyny 6 znajdujących się w zasobach SB-M „RUDA”

• Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
• Wymagany termin realizacji 16.12.2022 r.
• Wadium - 10 000,- zł 
•  Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać po dokonaniu wpłaty 

na konto Zamawiającego (nr. 33 1020 1156 0000 7102 0006 6209) – w sekretariacie pok. 18, lub otrzymać 
mailowo po przesłaniu potwierdzenia przelewu 

• Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pok. 18 sekretariat.
• Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1400

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 1630 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Robert Piecyk  Kierownik Działu Technicznego - tel. 504 190 664
- Marcin Zięba  inspektor nadzoru ds. elektrycznych - tel. 608 064 219

Postępowania nie zostały poprzedzone wstępnymi kwalifikacjami.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena – 70 %
- okres gwarancji – 10%
- ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje – do 5%

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty zostaną przeprowadzone 
negocjacje cenowe.


