
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wymiana lamp i kloszy na Osiedlu SM „Wilga 2000” w Warszawie 
 

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5, 03 -984 Warszawa 
Regon: 140 690 080,   telefon: 22/6738849, 22/6738938  
Internet http:/www.Wilga2000.com.pl, e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert 
3. Określenie przedmiotu zamówienia: 

a) Wymiana 8 lamp zewnętrznych stojących: 

Prosimy o ofertę wariantową tj. na lampy aluminiowe oraz na lampy ocynkowane. 
b) Wymiana 15 okrągłych kloszy lamp zewnętrznych stojących (numery lamp: 3, 7, 14, 15, 

16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 61). 
4. Zakres prac:  
Lampy: 
 demontaż obecnych lamp wraz z podstawą; 
 dostarczenie i montaż nowych lamp, w tym wykonanie podstaw, w miejscu starej lampy; 
 podłączenie lamp oraz dokonanie pomiaru oraz sprawdzenie poprawności działania; 
 utylizacja starych lamp i podstaw (za wyjątkiem elementów zatrzymanych przez 

Zamawiającego). 
Klosze: 
 demontaż obecnych kloszy; 
 montaż nowych kloszy; 
 utylizacja kloszy  (za wyjątkiem elementów zatrzymanych przez Zamawiającego). 
5. Gwarancja: zgodnie z ofertą (preferowana 60 miesięcy od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru). 
6. Termin zakończeniu prac: do 31.05.2022 r. - termin może ulec wydłużeniu. 
7. Termin i miejsce składania ofert:  do 31.01.2022 r. do godziny 14:00  

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert                                  
w siedzibie SM ,,Wilga 2000’’, przy ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5; 03-984 Warszawa                            
lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 
 
Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować                               
we własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania 
robót i dostępu do przedmiotowych elementów. 
Wymagane jest stosowanie wyrobów i materiałów według technologii producenta. 
Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe. 
 
Dodatkowych informacji udziela: Pracownik działu technicznego  tel. 508 354 492 Janusz Rembek 

       Zatwierdzone w dniu 04.01.2022 r. przez: 
 

RODZAJ LAMP Wysokość 
w metrach 

ilość 

Lampy uliczne LED z białą okrągłą oprawą (kloszem) i żarówką,  okrągła 
sztyca (numery lamp 23,33, 34, 50, 51, 80, 94) 

 5 7 sztuk 

Lampy uliczne LED z białą okrągłą oprawą (kloszem) i żarówką,  okrągła 
sztyca (numer lampy 9) 

3  1 sztuk  


