
OGŁOSZENIE 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„URSUS”, 02-495 Warszawa, 
ul. Sosnkowskiego 11 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w prac w 2022 roku: 
1. Konserwacja zieleni w zasobach RSM „Ursus” w latach 2023 – 2024; 
2. Przeprowadzanie w roku 2023, robót konserwacyjno-dekarskich w budynkach będących w zasobach RSM „Ursus” w Warszawie  
3. Wykonanie projektów wykonawczych wymiany instalacji elektrycznej  w pięciu budynkach mieszkalnych; 

4. Wykonanie projektów wymiany instalacji centralnego ogrzewania w dwunastu budynkach mieszkalnych;  

5. Wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację ppoż. wraz z  projektem modernizacji hydroforni; 

6. Wykonanie projektu nowych przyłączy wodociągowych dla czterech budynków mieszkalnych wraz z zaprojektowaniem hydroforni 

indywidualnych dla tych budynków oraz projektem elektrycznym zasilenia nowych hydroforni; 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w budynku usługowym przy ul. Keniga 14 w 

Warszawie.     
 

Zakres robót określony jest w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, która będzie dostępna mailowo od dnia 13.09.2022 r. po uprzednim 
przesłaniu na adres biuro@rsmursus.pl potwierdzenia opłaty za zakup specyfikacji. Opłaty za specyfikację należy dokonać na konto bankowe: 50 1020 
1055 0000 9302 0017 0415 w PKO BP S.A. V o/Warszawa. Cena specyfikacji za każdą z pozycji wynosi 20,00 zł. 
 

Zakres robót określony jest w „Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia", która  będzie dostępna mailowo dla powyższych pozycji od dnia  
08.11.2022 r., po uprzednim przesłaniu na adres biuro@rsmursus.pl potwierdzenia opłaty za zakup specyfikacji. Opłaty za specyfikację należy dokonać 
na konto bankowe: 50 1020 1055 0000 9302 0017 0415  w PKO BP S.A. V o/Warszawa. Cena specyfikacji za pojedynczą  pozycję wynosi  - 20,00 zł.  
Dodatkowych informacji w godz. 800 - 1500 udzielają: 

- poz. 1, 2   –   Inga Wrzecion tel. 22 572 28 44; 

- poz. 3, 4, 5, 6, 7   – Anna Omilianowicz tel. 22 572 28 40.   

Oferty dot. poz. 1 - 3 powinny być złożone w sekretariacie Spółdzielni  (ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie) do godz. 1050 w dniu 22.11.2022 r. Otwarcie 

ofert nastąpi w sali konferencyjnej R.S.M. ”URSUS” w Warszawie w dniu składania ofert o godz. poz. 1 - 1100, poz. 2 – 1130, poz. 3 – 1200,   

Oferty dot. poz. 4 - 7 powinny być złożone w sekretariacie Spółdzielni  (ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie) do godz. 1050 w dniu 24.11.2022 r. Otwarcie 

ofert nastąpi w sali konferencyjnej R.S.M. ”URSUS” w Warszawie w dniu składania ofert o godz. poz. 4 - 1100, poz. 5 – 1130, poz. 6 – 1200, poz. 7 – 1230. 

Wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji” należy wpłacić na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu składania ofert. 
 
Zamawiająca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

mailto:biuro@rsmursus.pl

