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Rypin, dnia 11 stycznia 2018 roku. 

 
L. Dz. SM 14 /2018                     
                                                                                          

OGŁOSZENIE 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rypinie ogłasza przetarg 
nieograniczony na następujące zadania: 
 
I. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków mieszkalnych usytuowanych 

przy ulicy G. Sommera 21 i G. Sommera 23. 
1.   Szczegółowy zakres określa: 

 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy G. Sommera 21 i G.Sommera23.   

 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy G. Sommera 21 i 
G.Sommera23. 

2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 
30.000 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
G. Sommera 21 i G. Sommera 23 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska 
Polskiego 9 w terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.  Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.  Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

II. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków mieszkalnych usytuowanych 
przy ulicy Mławskiej 34D i Mławskiej 34E. 
1.   Szczegółowy zakres określa: 

 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Mławskiej 34D i Mławskiej34E.   

 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Mławskiej 34D i Mławskiej34E. 

2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 
30.000 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Mławskiej 34D i Mławskiej 34E wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska 
Polskiego 9 w terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.   
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4.   Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.   Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

III. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 
Ks. Lissowskiego 6. 
1. Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy Ks. Lissowskiego 6.  
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Ks. Lissowskiego 6. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3. Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, w opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Ks. Lissowskiego 6 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4. Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6. Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

IV. ZADANIE - Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 
Ks. Lissowskiego 10. 
1.   Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Ks. Lissowskiego 10.    
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Ks. Lissowskiego 10. 
2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do 
dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

3. Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Ks. Lissowskiego 10 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.   Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.    

6.   Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 

 
V. ZADANIE - Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 

G. Sommera  7. 
1.   Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy G. Sommera  7.  
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy G. Sommera  7.  
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do 
dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, projekcie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
G. Sommera  7 z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.  Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.  Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

VI. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 
dr Dłutka 8. 
1. Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy dr Dłutka 8.  
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy dr Dłutka 8. 
2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

30.000 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, projekcie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
drDłutka 8 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.  Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
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podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.  Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

VII. ZADANIE - Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego 
przy ulicy Mławskiej 43. 

1.  Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Mławskiej 43.   
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Mławskiej 43.  
2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

30.000 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3.  Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, projekcie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Mławskiej 43 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.   Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.   Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 
 

VIII. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy 
ulicy Wojska Polskiego 3. 
1. Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wojska Polskiego 3. 
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wojska Polskiego 3. 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

35.000 zł (słownie: Trzydzieści pięć tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej 
do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3. Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, w opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Wojska Polskiego 3 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4. Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   



5 

 

6. Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 

 
IX. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 

Wojska Polskiego 5.  
1.  Szczegółowy zakres określa: 
 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wojska Polskiego 5. 
 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Wojska Polskiego 5. 
2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 

20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do 
dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3. Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, w opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy 
Wojska Polskiego 5 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ulicy Wojska Polskiego 9 w 
terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200.  

4.   Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.   Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 

 
X. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 

dr Władysława Cholewińskiego 9. 
1.   Szczegółowy zakres określa: 

 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy doktora Władysława 
Cholewińskiego 9. 

 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy doktora Władysława 
Cholewińskiego 9. 

2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 
20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do 
dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.1200. 

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, w opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy dr 
Władysława Cholewińskiego 9 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie, przy ul. Wojska 
Polskiego 9 w terminie do dnia 29 stycznia  2018 roku do godz.1200.  

4.   Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   
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6.   Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 

 
XI. ZADANIE – Na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy 

dr Władysława Cholewińskiego 7. 
1. Szczegółowy zakres określa: 

 Specyfikacja istotnych warunków na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanych przy ulicy doktora Władysława 
Cholewińskiego 7.   

 Opis architektoniczno-budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy doktora Władysława 
Cholewińskiego 7. 

2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w wysokości 
20.000 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej do 
dnia 29 stycznia roku do godz.1200.    

3.   Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania robót 
budowlanych, opisie architektoniczno-budowlanym wykonania termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przedmiarze termomodernizacji przy ulicy dr 
Władysława Cholewińskiego 7 wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rypinie, przy ulicy Wojska 
Polskiego 9 w terminie do dnia 29 stycznia roku do godz. 1200.  

4.  Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w 
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.   

6.  Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo 
warunki wykonania remontu robót budowlanych. 

 
UWAGA ! 
Zainteresowani oferenci mogą składać oferty na poszczególne zadania osobno lub 
całościowo na wszystkie zadania. 
W przypadku złożenia oferty przez jednego oferenta na wszystkie zadania, termin 
końcowego odbioru robót termomodernizacyjnych może być przesunięty do 15 września 
2018 roku. 
 
 
                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                                              Lokatorsko - Własnościowej 
                                                                                                                         w Rypinie 
 
 


