
         

Chorzów; dnia 02.12.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Rejon nr 2 w Katowicach                      

telefon 32 256 36 61, faks 32 255-57-46 www.tram-silesia.pl, e-mail: m.chrzanowski@tram-

silesia.pl ogłasza postępowanie w formie porównania cen (o wartości poniżej progów 

stosowania ustawy Pzp), prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  

w Tramwajach Śląskich S.A. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce 

„Zamówienia” . 

Osoba do kontaktu: 

Mateusz Chrzanowski – 32 256 36 61 wew. 216 

 

Przedmiotem zamówienia są: „Prace remontowe – budynek portierni na terenie Rejonu nr 2   

w Katowicach ul.1 Maja 152”. 

Nr sprawy: R2/711/2016. 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia zlecenia do 30.12.2016 r.   

 

Zakres prac obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie i naprawa ścian, ułożenie glazury, wymiana 

instalacji elektrycznej , instalacji CO, instalacji wod-kan, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami 

w budynku portierni  w Rejonie nr 2 Katowice.  

Podane poniżej powierzchnie należy zweryfikować wizją lokalną wykonaną przed 

złożeniem oferty. 

Pomieszczenie I ( korytarz) 

- powierzchnia glazury 5,50m
2 
 

- powierzchnia ścian do malowania 10 m
2 

- powierzchnia sufitu do malowania 5,50m
2 

- wymiana oświetlenia wraz z lampą 

- wymiana instalacji i grzejnika CO 

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą i okuciami 80cm 1 szt. 

Pomieszczenie II (WC) 

- powierzchnia glazury  ściennej 13,00 m
2 

- powierzchnia glazury podłogowej 2,00 m
2 

- powierzchnia sufitu do malowania 2,00m
2 

- wymiana oświetlenia wraz z lampą  i kratki wentylacyjnej 

- wymiana instalacji CO wraz z grzejnikiem 1 szt 

- wymiana instalacji wod-kan 

- drzwi z ościeżnicą i okuciami 1 szt 

- muszla klozetowa 1 szt. 

Pomieszczenie III ( portiernia) 

- powierzchnia glazury podłogowej 13,00m
2  

- powierzchnia glazury na parapetach  4,50 m
2 
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- powierzchnia ścian do malowania  40,00 m
2 

- powierzchnia sufitu do malowania 13,00m
2 

- wymiana oświetlenia z lampami 2 szt 

- wymiana kratki wentylacyjnej 

- montaż zlewozmywaka z szafką 

- wymiana drzwi z ościeżnicą i okuciami 80cm 1 szt 

- przeróbka instalacji CO wraz z wymianą grzejników 

- wymiana instalacji wod – kan 

Termin składania oferty - 09.12.2016 r. godz. 11:00 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy 

lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres Zamawiającego: 

  Tramwaje Śląskie S.A. 

Rejon nr 2 w Katowicach  

ul. 1 Maja 152 

40-237 Katowice 

oznaczonej: R2/711/2016 

Nie otwierać przed: 09.12.2016 r. godz. 11:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wzór oferty 

 Oferta 

 

FORMULARZ   CENOWY  

 

 

Nazwa   wykonawcy    .......................................................................... 

Adres   wykonawcy     .......................................................................... 

Nr telefonu                   .......................................................................... 

Numer faksu                 .......................................................................... 

E-mail     ………………………………………………. 

 

 

na wykonanie prac remontowych – budynek portierni na terenie Rejonu nr 2 w Katowicach 

ul. 1 Maja 152. 

 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym 

przez Zamawiającego, tj. do dnia 30.12.2016 r. 

2. Termin związania ofertą 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą.  

3. Oświadczam, że wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wymogi 

zawarte w ogłoszeniu. 

4. Oświadczam że zrealizuję zadanie w kwocie 

- netto  ……………… zł 

- brutto ……………… zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli) 

 

 Nazwa  wykonawcy   .......................................................................................................... 

 Adres   wykonawcy   ........................................................................................................... 

 Numer  telefonu         .......................................................................................................... 

 Numer  faksu             ........................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

 

Składając ofertę na „Prace remontowe – budynek portierni na terenie Rejonu nr 2                   

w Katowicach ul.1 Maja 152”, nr sprawy: R2/711/2016 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile   

wynika to z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

oraz oświadczam/y, że: 

 

-    nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

-     nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne  i społeczne,  

- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                               

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 

 

           ………………………………… 

        Podpisano: 

                                                                   ( przedstawiciel/e wykonawcy) 

 

 


