
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wykonanie nakładek na 9 wyłazów dachowych oraz wymiana 2 okien dachowych (włazów)  

w budynkach S.M. „Wilga2000” 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, Internet: http:/www.Wilga2000.com.pl 
e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl, telefon.: 22/6738849,  
 

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert 
 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac w budynkach wchodzących w skład zasobu                
SM Wilga2000 w Warszawie: 
- wykonanie nakładek na 9 wyłazów dachowych znajdujących się w budynkach  przy ul. Witwickiego nr 6, 8, 
12, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 12    (przykładowe zdjęcia wyłazów w załączeniu).  
- wymiana 2 okien dachowych (wyłazów) w budynku przy ul. Burzyńskiego 1 (zdjęcia wyłazów w załączeniu); 
 

4. Oferta powinna zawierać:  
a)  wyszczególnioną wartość netto i brutto prac zawierającą: koszty robocizny, materiałów. 
b)  informacje o materiałach zaproponowane do wykonania prac i producencie. 

 
UWAGA: przed złożeniem oferty wskazanym jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Osiedla,                         
w celu zweryfikowania we własnym zakresie możliwości technicznych wykonania robót oraz materiałów 
niezbędnych do ich wykonania. 
 
5. Zakres prac :  

- wykonanie i zainstalowanie nakładek na istniejące wyłazy dachowe; 
- demontaż istniejących 2 okien (wyłazów) i montaż nowych; 
 

6. Gwarancja:       36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 
Odbiór zostanie wykonany po próbie szczelności. 
 

7. Termin i miejsce składania ofert:  03.02.2022 r.  do godziny 14:00 
8. Termin zakończeniu prac:  10.06.2022 r. 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest udokumentować w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy 
złożenie i opłacenie zamówienia na okna dachowe. 
 
Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są o składanie w godzinach pracy Biura 
Spółdzielni poprzez wrzucanie ofert do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Biura (ul. Szkoły 
Orląt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa), pocztą lub elektronicznie na e-mail: spoldzielnia@wilga2000.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać od:  
Inspektora Nadzoru Spółdzielni: Pan Łukasz Ratyński tel. 660-839-829 
 

Zapraszamy do składania ofert. 
Zaakceptowane 05.01.2022 r. przez: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


