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sekretariat@smbacieczki.pl 

Białystok, 30.05.2022 r. 

 

NT/ ..………... /2022 

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony, 

na wykonanie dokumentacji technicznej remontu balkonów wraz z wymianą wypełnienia 

balustrad z płyt azbestowo-cementowych w budynku położonym w Białymstoku przy 

ul. Swobodnej 5. 

Zakres opracowania powinien obejmować : projekt budowlany, przedmiar i kosztorys 

inwestorski. 

Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351  

 

Budynek położony jest w Białymstoku przy ul. Swobodnej 5  posiada 9 kondygnacji, 35 

mieszkań 

Elewacja budynku wyłożona blachą trapezową z ociepleniem wełną mineralną 

Balustrady balkonów stalowe z wypełnienie płytami azbestowo-cementowymi 

 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 

pok. Nr 4;      telefon nr  85 6748905. 

 

Wykonawca sporządzi opracowanie w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz w 

formie elektronicznej na płycie CD. 

Projekt musi być sporządzony i podpisany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane. 

 

TERMIN WYKONANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – do dnia  31.08.2022 r. 

 

Prosimy o złożenie ofert w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „OFERTA – dokumentacja 

techniczna Swobodna 5” w siedzibie Spółdzielni w Białymstoku ul. Swobodna 25 pok. 1 do 

dnia 27.06.2022 r. do godz. 14
00

. 

 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartość netto i brutto zamówienia łącznie 

dla całego zakresu robót – Formularz ofertowy Załącznik nr 1.   

2. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia,  nie ogłoszono upadłości firmy, 

nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z 

postępowania – Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac, zakresem prac i odbył 

wizję lokalną terenu – Załącznik nr 3. 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w 

zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert)  
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5. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu 

Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacje z ZUS, deklarację podatkową w przypadku 

zakładów rzemieślniczych.  

6. Kopie uprawnień budowlanych do projektowania wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 

przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,  

7. Informację o wykonanych podobnych do przedmiotu zamówienia pracach z pięciu 

ostatnich lat. 

Kryterium oceny ofert – wartość brutto 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych a o rozstrzygnięciu przetargu 

oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

SM „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 SM Bacieczki , tel. 85 674-89-05. SM  

 


