OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Zagospodarowanie terenu rejon
budynków przy ul. Sucharskiego 2 , 4 w Ostrołęce w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Centrum” z podziałem na trzy etapy realizacji zamówienia.
Zamówienie podzielone jest na trzy etapy.
1) ETAP I: Realizacja zamówienia w roku 2017 na odcinku wzdłuż
budynku przy ul. Sucharskiego 2 do ulicy Kleeberga. Każdy
Wykonawca składa ofertę na I etap wraz z potwierdzeniem
gotowości do realizacji II i III etapu w latach 2018 i 2019.
W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie robót:
1. Roboty rozbiórkowe.
2. Ciąg pieszo-jezdny .
3. Budowa nawierzchni miejsc postojowych.
3. Regulacja studzienek.
4. Naprawa kanalizacji deszczowej.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w formie przetargu
nieograniczonego. Planowany termin wykonania zamówienia dotyczącego I
ETAPU do dnia 30 września 2017r.
Opis warunków udziału w postępowaniu , kryteria oceny ofert oraz szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony
internetowej www.smcentrum.pl.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w
wysokości: 10 000 PLN (słownie : dziesięć tysięcy złotych).
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli :
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono
zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
3)zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy :
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,

3) którego oferta została odrzucona.
4) którego oferta nie została wybrana.
Zamawiający zatrzymuje wadium , jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana :
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w ofercie,
1) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.06.2017 r. do godz. 1100
Postępowanie przetargowe /otwarcie ofert/ zostanie przeprowadzone w
siedzibie Spółdzielni – świetlica, Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45 w dniu
20.06.2017 r. godz. 1105.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

