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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Nazwa i adres Oferującego: 
„Elewarr” Sp. z o.o., Aleja Wincentego Witosa 31,  00-710 Warszawa 

Oddział Spółki w Gądkach 
Dotyczy: Magazynu w Koronowie 

Ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu sterowni elewatora, oraz 
powierzchni między blokami komór elewatora w Koronowie 

Szczegółowy zakres do wykonania to: 
a) Usunięcie pęcherzy papy na nawierzchni dachu 

b) Nałożenie nowej papy termozgrzewalnej lub innych środków 
dostępnych na rynku, na powierzchni 370 m2, gwarantujące izolację przed 
opadami atmosferycznymi i przeciekaniem wody. 

  
Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji 
lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

 
3. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie należy zrealizować do 31 października 2020 r. 
 

4. Wymagane od wykonawców dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
b) Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie 
c) Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne. 
 
 

5. Termin związania ofertą: 
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:  
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest złożenie oferty w 
terminie tj. do 16.09.2019 r. do godz. 1400 z podaniem wszystkich 
wymaganych informacji, o których mowa w specyfikacji i przedstawieniem 
odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 4. 
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7. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Cena podana w ofercie musi być podana w oparciu o kosztorys ofertowy, który 
należy dołączyć do oferty.  
Oferty należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać 
pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta –
Naprawa dachu sterowni Koronowo- nie otwierać przed godz 1100 
17.09.2020r” w Elewarr, Oddział Spółki Gądki, Obiekt Koronowo, ul. 
Przemysłowa 7, 86-010  Koronowo 

 
8. Sposób oceny, kryteria wyboru oferty: 

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 
oferenta udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i ich wagami: 
- cena   wagi 100%, 
 

9. Miejsce i termin wyboru oferty: 
Wybór oferty nastąpi w dniu 17.09.2020r. o godz 1100 w Elewarr Sp z oo, 
Obiekt Koronowo, ul Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania przyczyn. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

10. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy 
Zamawiający powiadomi o wyborze Państwa oferty w celu określenia 
warunków i terminu umowy.  

 
Osoby do kontaktu: Jerzy Zadworny tel. 882 182 980  
                                Sławomir Turostowski tel. 882 124 310 


