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Nowy Sącz 15.11.2019 

 

 

PRZETARG 

 
Na bieżącą obsługę konserwatorską budynków będących w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu. 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,BESKID’’ W NOWYM SĄCZU, UL.B.A.KONSTANTY 12A 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie prac  konserwatorskich zasobów Spółdzielni 

Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu obejmujący dwa Osiedla tj. Osiedle Wojska Polskiego – 24 
budynki wielorodzinne wraz z infrastrukturą osiedlową ( place zabaw, śmietniki) oraz Osiedle Wólki -

12 budynków wielorodzinnych, 1 budynek Administracyjny wraz z infrastrukturą osiedlową 

     Zakres prac obejmuje:  

- obsługę instalacji centralnego ogrzewania 
- obsługę instalacji wodno-kanalizacyjnych 

- obsługę instalacji gazowej 

- obsługę instalacji elektrycznej 
- obsługę ogólnobudowlaną z zapewnieniem usuwania awarii poza godzinami pracy Spółdzielni i w 

dniach wolnych 

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy  
 

3.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania:  
 

Wykonawcą może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub który 
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie 2. 

 

 
3. Termin składania ofert:  upływa w dniu 02.12.2019 godz. 12.00 

 



4. Wykaz dokumentów do podpisania umowy:  

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym dniem do podpisania umowy. 

 

5.  Termin związania ofertą:  

Termin związania  ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert. 
Ofertę z dopiskiem : „Oferta na bieżącą obsługę konserwatorską budynków będących w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu” należy złożyć w formie pisemnej  na adres: 

33-300 NOWY SĄCZ ul .B.A. Konstanty 12a Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Beskid ‘’  

 nie później niż do dnia 02.12.2019 do godziny 12:00 

 

6. Zamawiający informuje, że po terminie do składania ofert niezwłocznie przystąpi do ich analizy 
i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu ustalenia 
terminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jeżeli 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 9990,00 zł netto,  którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  
nieznanych  Zamawiającemu  w  dniu  sporządzania niniejszego zapytania (bez podania 
przyczyny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  przetargu  bez podania 
przyczyn. 

7. Osoba do kontaktów z Oferentami:  

Sekretariat SM „BESKID”  tel. 18 443 41 34 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

zwanej dalej ,, RODO ‘’ informujemy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid” w Nowym Sączu. 
 


