
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
Bank Spółdzielczy w Stegnie przy ul. Lipowej 8 tel.: 055-246-90-90 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na wykonanie  robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie budynku  w 

Drewnicy przy ulicy Wiślanej 17 – filii   nr 5  Banku Spółdzielczego w  Stegnie   

 1. Dokumentację przetargową dot.: przedmiaru specyfikacji robót i regulaminu 

(dokumentacja techniczna do wglądu) można otrzymać nieodpłatnie w dniach od 22.04.2022r. 

do 19.05.2022r. w godz. od 1000-1200 w sekretariacie Banku – p. Joanna Derkowska.  

2.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:  

• wpłacą wadium w wysokości 20.000 zł na  wskazany  nieoprocentowany rachunek 

bankowy:  

36 8308 0001 0000 0000 9000 6010 

•  posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,  

• posiadają zaświadczenie o nie zaleganiu w zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa – 

Urzędu Skarbowego, ZUS-u lub KRUSU,   

• posiadają aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,   

• posiadają opinię banku, w którym oferent prowadzi rachunek bieżący, jeżeli wartość oferty 

przekracza 100 tys. zł,   

•  posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że oferent jest 

ubezpieczony od działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

przedmiotem złożonej oferty 

•    do złożonej oferty należy dołączyć list referencyjny, jeżeli oferent taki posiada. Jednak nie  

jest to warunek wymagalny do spełnienia.  

3.  Oferta powinna być dostarczona w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem: 

„Oferta na  przebudowę i nadbudowę budynku  w Drewnicy przy ulicy Wiślanej 17 – filii nr 5  

Banku Spółdzielczego w  Stegnie. 
4.  Ofertę wraz z ceną oraz załącznikami należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 r. do 
godz. 1000 w sekretariacie Banku przy ul. Lipowej 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

20.05.2022r. o godz. 1100 Do oferty załączamy  dokumenty określone w pkt 2 ogłoszenia  

oraz wszystkie wypełnione formularze wskazane w ofercie przetargowej.    

5.  Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniach  od 20.05.2022r. do 25.05.2022  do godz. 1200 

6.  Do przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z 

wymaganiami ofertowymi. 

7.  Oferta jest ważna od dnia złożenia do dnia zakończenia procedury przetargowej. 

8. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że 

przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyny, lub gdy 

cena najkorzystniejszej oferty albo oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub oferta zawiera rażącą 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

9. Termin rozpoczęcia  robót  od daty otrzymania decyzji na wykonanie robót budowlanych 

nie później niż od 01.09.2022r  

10. Termin wykonania robót – trzy miesiące od daty rozpoczęcia robót.       

10. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone nieoprocentowane wadium 

w pełnej wysokości. Wadium wygranego oferenta będzie stanowić gwarancje na wykonanie 

określonych zadań inwestycyjnych w ustalonym terminie. 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Joanna Derkowska. 

Tel.: 055-246-90-90. Zalecany jest kontakt e-mail: sekretariat@bsstegna.pl 


