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    LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA   
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „ WRZESZCZ ‘’ 

 W GDAŃSKU  UL. LELEWELA 17 
 

ogłasza  negocjacje    na :  
 

roboty dociepleniowe ścian budynku  mieszkalnego metodą „ lekko-mokrą”, w 
systemie oficjalnie dopuszczonym do stosowania (posiadającym aprobatę 
techniczną ITB oraz certyfikat zgodności tego systemu z aprobatą ) oraz roboty 
towarzyszące  w  budynku : 
 

     A  - ul. Góralska  61  budynek   1 kl. /  11 kond. – etap II  
     B  - ul. Góralska  55  budynek   2 kl. /  5   kond. – dokończenie 
     C  - ul. Grunwaldzka budynek   121 1 kl. /  9   kond. 
 

           Postępowanie negocjacyjne będzie prowadzone wg.wewnętrznego  
„Regulaminu udzielania zamówień na  roboty budowlano- remontowe i 
eksploatacyjne w zasobach LWSM „Wrzeszcz”. 
Termin realizacji  robót:   w okresie od   kwietnia  do  września   2020 r.  przy 
założeniu , że  okres trwania robót na danym budynku  nie powinien przekroczyć   
12 tygodni . 
        
   Warunkiem  wzięcia  udziału  w negocjacjach na roboty dociepleniowe  jest  
wpłacenie wadium w  wysokości  :   
    A - ul. Góralska 61         -  15.000,00 zł 
     B - ul. Góralska 55         -  12.000,00 zł 
     C - ul. Grunwaldzka 121 - 10.000 zł 
 
     przelewem na konto Spółdzielni:    

                BANK MILLENIUM S.A. 79 1160 2202 0000 0000 6573 8222 
 
Specyfikację warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 15 , 
tel. 58 / 344 15 13,  po okazaniu dowodu wpłaty w wys. 60,00 zł +VAT 23%  (tj. 73,80 zł 
brutto) na konto: 

        BANK MILLENIUM S.A. 79 1160 2202 0000 0000 6573 8222 
Rozpatrywane będą pisemne oferty złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem  
„ Negocjacje -  roboty  dociepleniowe - adres ‘’ w terminie do dnia  27 stycznia  2020 
roku  do godz. 15ºº. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni  w dniu 28 stycznia  2020 r. ( wtorek  ) 
 o godz. 1100 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym  Spółdzielni ,  
tel. 58/ 344 15 13 ,  fax   58/ 341 77 13 
Wadium przepada na rzecz  Zamawiającego , jeżeli oferent , którego oferta została 
przyjęta  uchyli się od  zawarcia umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  negocjacji  bez podania 
przyczyny. 

 


