Wymiana instalacji WLZ wraz
z instalacją oświetleniową klatki
schodowej, piwnicy oraz strychu –
Niska 12
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do
składania ofert na „Wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową
klatki schodowej, piwnicy oraz strychu w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wymiana instalacji WLZ.
Wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach.
Wymiana rozdzielni licznikowych.
Wymiana rozdzielni administracyjnych.
Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej.
Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej piwnicy i strychu.
Wykonanie nowej instalacji dzwonkowej.
Montaż lamp na czujniki ruchu i obecności.
Demontaż starej instalacji WLZ.

10. Demontaż rozdzielni licznikowych.
11. Demontaż rozdzielni administracyjnej.
12. Po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie,
izolacja, natężenie oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat

przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest, aby Wykonawca
wykazał wykonanie co najmniej jeden roboty budowlanej elektrycznej na
kwotę min. 20.000 zł brutto lub umowy obejmującej kilka robót
elektrycznych na łączną kwotę min. 20.000 zł w zakresie porównywalnym
z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w
następujący sposób: „Wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją
oświetleniową klatki schodowej, piwnic i strychu w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać
przed 28.09.2020r. godz. 11,00”
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Majowa 15 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 do godz. 10,30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Majowej 15 w
dniu 28.09.2020r. o godz. 11,00.

Wszelkie pytania należy kierować na maila – ttbs@ttbs.com.pl z dopiskiem –
Wymiana instalacji WLZ wraz z instalacją oświetleniową klatki schodowej, piwnic
i strychu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 12 w Tomaszowie
Maz.

Osoba do kontaktów – Piotr Wójcik.

Załączniki:

Przedmiar

Wzór Umowy

Załącznik do Umowy

Druk Oferta

Czytaj na głos

Remont dachu wraz z kominami
na budynku przy ul. Polnej 15
w Tomaszowie Maz.
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do
składania ofert na „Remont dachu wraz z kominami na budynku przy ul.
Polnej 15 w Tomaszowie Maz.”

Zakres prac:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rozbiórka pokrycia papowego wszelkich warstw,
odbicie tynku i wykonanie nowego,
malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową – kominy,
wykonanie czapek kominowych,
wykonanie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy
ocynkowanej,
wykonanie pokrycia ogniomurów, pasów nadrynnowych,
wymiana rur wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej,
wykonanie obróbek z papy wierzchniego krycia – kominy i wentylacje,
wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk,
wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek gr. 32 mm,

11. wymiana krokwi o przekroju do 180 cm2,
12. demontaż i montaż rynien Ø 150,
13. obróbki wokół dymnika,
14. dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego
krycia grubości 5,6 mm w kolorze grafitu,
15. utylizacja papy,
16. sprawdzenie drożności kominów potwierdzone protokołem kominiarskim
bez uwag,
17. utylizacja gruzu.

Przed złożeniem oferty wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem
faktycznym.

Termin realizacji zamówienia – 30.10.2020r.

Gwarancja – 8 lat.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w
następujący sposób: „Remont dachu wraz z kominami na budynku przy ul.
Polnej 15 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed 21.09.2020r. godz.
12,00”
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Majowa 15 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2020 do godz. 11,30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Majowej 15 w
dniu 21.09.2020r. o godz. 12,00.

Wszelkie pytania należy kierować na maila – ttbs@ttbs.com.pl z dopiskiem –
Remont dachu wraz z kominami na budynku przy ul. Polnej 15 Tomaszowie Maz.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk.

Obmiar

Wzór Umowy

Załącznik do Umowy

Druk Oferta

Czytaj na głos

Wymiana okien połaciowych
w
lokalach
mieszkalnych
i klatkach schodowych w budynku
mieszkalnym
przy
ul.
Jerozolimskiej
21
w Tomaszowie Maz.
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Przedmiar

STWiOR

Wzór Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

Druk Oferta

Informacja o unieważnieniu –

Naprawa
pokrycia
dachu
na
komórkach
przy
ul. św. Antoniego 44 w Tomaszowie
Maz.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Naprawa pokrycia dachowego na komórkach przy ul. św.
Antoniego 44 w Tomaszowie Maz.

Do dnia 06.08.2020 r. tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna
oferta.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie.

Czytaj na głos

Informacja o wyborze oferty –
Dostawa i montaż klimatyzatorów
w
budynku
biurowym
Zamawiającego
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku biurowym
Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 8.425,508.647,20 zł
brutto.

Do dnia 30.07.2020 r. tj. do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.

Nr
oferty

1

Nazwa Firmy i adres
Wykonawcy
ENERGY HEAT
TECHNOLOGY
INVESTMENT Opole ul.
Niemodlińska 58A

Cena brutto Cena brutto
za dostawę
za
i montaż
przeglądy

13.776,00

4.920,00

Okres
gwarancji
w latach

5

2

3

HOUSE OF KLIMA
Doradztwo Michał
Wilczyński Sochaczew Al.
600-lecie
CLIM-TEAM Radosław
Janiak Aleksandrów Łódzki

14.760,00

5.000,00

5

13.000,00

3.690,00

5

14.828,88

3.690,00

5

18.819,00

6.765,00

5

14.120,40

4.920,00

5

16.728,00

984,00

5

Ul. Przejazd 16
4

JPG Ryszard Hamankiewicz
Rąbień ul. Aleksandrowska
27a

5

Sowiński Tomasz
Artcomfort Gdańsk Ul.
Słowackiego 35

6
7

Klimi Michał Buratowski
Laski ul. Klaudyńska 5 lok 7
PPHU GRAF-TECH
Kamionki Ul. Bułankowa 8

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez CLIM-TEAM Radosław
Janiak

Czytaj na głos

Informacja o wyborze oferty –

Rozbiórka budynków komórek
lokatorskich przy ul. Krzywej 10
w Tomaszowie Maz.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Rozbiórka budynków komórek lokatorskich i garażu na działce
o nr ewid. 206 przy ul. Krzywej 10 w Tomaszowie Maz.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 8.425,50 zł brutto.

Do dnia 31.07.2020 r. tj. do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Cena złotych

Nr
oferty

Nazwa Firmy i adres Wykonawcy

1

Zmechanizowane Wykopy Ziemne Edward Pirek,
Wola Krzysztoporska, Gomulin-Kolonia ul.
Królowej Bony 8

13.776,00 zł

2

Hammer Wyburzenia Michał Koszołko, Wschowa,
Lgiń 13

45.510,00 zł

3

WiW plus Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Ul. Ryska 8

17.220,00 zł

4

Krzysztof Dąbrowski „DĄB-BUD”, Tomaszów Maz.
ul. Smugowa 25a

11.500,00 zł

brutto

5

TomStone Łukasz Tejchman, Tomaszów Maz.,
Komorów ul. Szczęśliwa 10

10.455,00 zł

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 złożonej przez TomStone Łukasz
Tejchman.

Czytaj na głos

Informacja o wyborze oferty –
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
instalacji
gazu
ziemnego przy ul. Zgorzelickiej 43
w Tomaszowie Maz.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu

ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynkach
wielorodzinnych przy ul. Zgorzelickiej 43 w Tomaszowie Maz.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 13.000,00 zł brutto.

Do dnia 28.07.2020 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert.

Cena złotych

Nr
oferty

Nazwa Firmy i adres Wykonawcy

1

MARINSTAL Marcin Kaczmarek, Ozorków
Leśmierz 26/2

7.800,00 zł

2

Zakład Usług Ciepłowniczych Jarosław Gruchała,
Łódź ul. Wileńska 56/58 m 12

14.760,00 zł

3

INSTALBUD Aneta Grałek, 26-332 Sławno
Gawrony 83

12.300,00 zł

4

Biuro Projektowe EkoProinstal Olga GórnickaKrul, Tomaszów Maz. ul. Antoniego 116/120

9.600,00 zł

5

Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski,
Żelechlinek Świniokierz Dworski 12

6.000,00 zł

brutto

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 złożonej przez Usługi Projektowe i
Nadzory Bogumił Koziarski

Czytaj na głos

Informacja o unieważnieniu –
Remont dachu wraz z kominami
na budynku przy ul. Piłsudskiego
11 w Tomaszowie Maz.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Remont dachu wraz z kominami na budynku przy
ul. Piłsudskiego 11 w Tomaszowie Maz

Do dnia 30.07.2020 r. tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna
oferta.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie.

Czytaj na głos

Informacja o unieważnieniu –
Remont elewacji wschodniej
kamienicy przy ul. Plac Kościuszki
14/15 w Tomaszowie Maz.
Tomaszów Mazowiecki, dnia 05.08.2020r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Numer postępowania: 4/2020

Numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP 563947-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) pod nazwą:
Remont elewacji wschodniej w osiach 3-10 trzykondygnacyjnej kamienicy
usługowo-mieszkalnej przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Maz.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.08.2020 r. do godz. 10:30 nie
złożono żadnej oferty.

Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania na podstawie
przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi,
iż zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Czytaj na głos

Informacja o unieważnieniu
postępowania – remont dachu
ul. Polna 15 Tomaszów Maz.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakres prac: Remont dachu wraz z kominami na budynku przy
ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 39.096,00 zł brutto.

Do dnia 29.07.2020 r. tj. upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna
oferta.

Zamawiający unieważnił postępowanie.

Czytaj na głos

