
SPÓŁ DZIEL NIA BU DO WLA NO-MIESZ KA NIO WA „RU DA”

01-684 War sza wa, ul. Kla u dy ny 18a,

tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27

OGŁA SZA NA STĘ PU JĄ CY 

PRZE TARG NIE O GRA NI CZO NY:

Wy ko na nie sy ste mów wy kry wa nia wy cie ku 

me ta nu na po zio mie piw nic w 18 bu dyn kach 

SBM RU DA z po wia do mie niem przez GSM 

osób od po wie dzial nych za za so by Spół dziel ni.

– Miej sce re a li za cji za mó wie nia: War sza wa Bie la ny

– Wy ma ga ny ter min re a li za cji: 16.12.2019 r.

– Wa dium – 5.000, – zł

– Spe cy fi ka cję istot nych wa run ków za mó wie nia w ce nie 100 zł moż na ode brać

od płat nie w sie dzi bie za ma wia ją ce go – pok. 18 se kre ta riat

– Ofer ty na le ży skła dać w sie dzi bie za ma wia ją ce go – pok. 18 se kre ta riat.

– Ter min skła da nia ofert upły wa w dniu 2.09.2019 r. o godz. 14.00

– Otwar cie ofert na stą pi w dniu 2.09.2019 r. o godz. 14.15 w sie dzi bie 

Za ma wia ją ce go – sa la kon fe ren cyj na.

Oso bą upraw nio ną do kon tak tów z ofe ren ta mi jest:

– Ma rek Pod gór ski – in spek tor nad zo ru – tel. 600 367 621

Po stę po wa nie nie zo sta ło po prze dzo ne wstęp ną kwa li fi ka cją.

Kry te ria wy bo ru ofer ty i ich zna cze nie:

– ce na – 70%

– okres gwa ran cji – 10%

– oce na do świad cze nia Wy ko naw cy – re fe ren cje – do 5%

Spół dziel nia za strze ga so bie pra wo unie waż nie nia prze tar gu bez po da nia przy czy ny.

Z dwo ma lub trze ma ofe ren ta mi, któ rzy zło żą naj ko rzyst niej sze ofer ty, zo sta ną 

prze pro wa dzo ne ne go cja cje ce no we.


