Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu
39 - 300 Mielec, woj. podkarpackie
ul. Staffa 4a

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
(przetarg ofert)
na wybudowanie:
1. budynku mieszkalnego nr 8 wielorodzinnego 4 – kondygnacyjnego
z 12 mieszkaniami i 4 boksami garażowymi zlokalizowanego
przy ul. Zygmuntowskiej w Mielcu
2. budynku mieszkalnego nr 7 wielorodzinnego 4 – kondygnacyjnego
z 16 mieszkaniami i 4 boksami garażowymi zlokalizowanego
przy ul. Zygmuntowskiej w Mielcu
Realizacja robót obejmuje :
1. Roboty budowlane budynków w technologii tradycyjnej.
2. Instalacje wewnętrzne : wod - kan., centr. ogrzewania i elektryczne.
3. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej.
4. Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
5. Drogi, chodniki, parkingi, ukształtowanie terenu, zieleń i mała architektura.
Termin
Termin
Termin
Termin

rozpoczęcia
zakończenia
rozpoczęcia
zakończenia

robót bud. nr 8:
robót bud. nr 8 :
robót bud. nr 7:
robót bud. nr 7 :

- 14 kwietnia
2016 r.
- 31 lipca
2017 r.
- 14 lipca
2016 r.
- 31 października 2017 r.

Specyfikacje istotnych warunków przetargu do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Dziale
Inwestycyjno - Technicznym pok. nr 16 po okazaniu dowodu wpłaty 200,- zł + 23% VAT t.j.
246,- zł na konto nr 54 1020 4913 0000 9802 0010 1816 PKO BP SA O/Rzeszów.
Informacje dotyczące przetargu, specyfikacji i projektu budowlanego w formie
elektronicznej dostępne są w Dziale Inwestycyjno - Technicznym MSM przy ul. Staffa 4a,
tel. (0 - 17) 58-39-726, w godz. 700 ÷ 1400.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg-budynki wielorodzinne Nr 8
i 7” należy składać do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 1400 w sekretariacie MSM w Mielcu
ul. Staffa 4a z podaniem ceny za wykonanie robót poszczególnych budynków zgodnie ze
specyfikacjami istotnych warunków przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty w całości lub części,
a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 000 zł
do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 1300 i załączenie w ofercie potwierdzenia przelewu tej
kwoty na konto nr 54 1020 4913 0000 9802 0010 1816 PKO BP SA O/Rzeszów.
O wyborze oferty poinformujemy zainteresowanych pisemnie.

