
KONKURS OFERT NA WYKONANIE: 
1. WYMIANY PAPY WRAZ Z WYMIANĄ WYŁAZÓW DACHOWYCH I MONTAŻEM NASAD KOMINOWYCH 

TZW. TURBOWENTÓW W BLOKACH NR 29 ul. LODOWA 52, Nr 34 ul. MILIONOWA 255, Nr 39 ul. 

LODOWA 58, i Nr 45 ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 264, NALEŻĄCYCH DO MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ W ŁODZI UL. MILIONOWA 68. 

 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów poniższych producentów: 

- papa podkładowa i nawierzchniowa – firma Lemar (Lembit) 

- turbowentylatory – firma Darco 

- wyłazy dachowe – firma D+H 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym: 

2.1 Warunkiem udziału w postępowaniu  jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji minimum 1 

roboty budowlanej, polegającej na wymianie pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami 

blacharskimi na dachu o powierzchni minimum 3.500m2. 

2.2 Zamawiający wymaga poniższych minimalnych okresów gwarancji: 

- roboty dekarskie 10 lat, 

- turbowenty 3 lata, 

- wyłazy dachowe 2 lata. 

 

3. Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 

a) SIWZ 

a) kosztorys nakładczy dla bl. nr 29 

b) kosztorys nakładczy dla bl. nr 34 

c) kosztorys nakładczy dla bl. nr 39 

d) kosztorys nakładczy dla bl. nr 45 

 

4. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze stanem istniejącym budynków w zakresie 

zamówienia. 

 

5. Oferta musi zawierać 

a) Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON 

b) ścisłe określenie przedmiotu oferty z podaniem ceny netto i brutto za każdy budynek osobno, 

podane ceny muszą być tożsame z załączonymi szczegółowymi kosztorysami ofertowymi 

c) szczegółowe kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie udostępnionych kosztorysów 

nakładczych. Zamawiający zakazuje wprowadzania jakichkolwiek zmian w ilości lub nakładów 

rzeczowych do udostępnionych kosztorysów. 

d) Wykaz prac wraz z listami referencyjnymi z ostatnich 5 lat, 

e) deklarowany okres gwarancji.  

f) aktualny odpis z CEIDG lub KRS, 

g) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w 

opłacaniu składek – nie starsze niż 3 miesiące od daty składania ofert, 

h)  kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy, 

 

Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną. 

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez 

Wykonawcę. 

 



6. Oferty zostaną odrzucone w przypadku: 

- niekompletności, 

- nieczytelności lub budzących wątpliwości co do ich treści, 

- złożenia po terminie 

 

7. Termin realizacji prac:            30-09-2021 

8. Miejsce i termin składania ofert: siedziba   Młodzieżowej Spółdzielni  Mieszkaniowej, Łódź 

ul. Milionowa 68.  

9. Termin  składania ofert:         27-04-2021 r 

10. Rozstrzygnięcie przetargu:  30-04-2021 

 
Kosztorysy nakładcze na stronie internetowej.  
Informacje można uzyskać pod  numerem telefonu 42 232 72 44, lub pod adresem e-mail:  

administracja@mlodziezowasm.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak też odstąpienie od 

przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.  

 

            

        Zarząd MSM 

 


