
TGZI/R/ 79-85 /2019 

 

 

    Płock, dnia 15.04.2019 r. 

 
              Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
              Lokatorsko-Własnościowa 
              09-400 Płock 
              ul. Obrońców Westerplatte 6A 

      

    Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, 

ul. Obrońców Westerplatte 6a tel. (24)262-47-13 wew.224, fax.(24)262-42-11, 

mailto:biuro@psmlw.pl  

ogłasza przetarg nieograniczony  na 

 

remont nawierzchni utwardzonych w zasobach Administracji Osiedla 

Łukasiewicza: 

Zadanie 1 - remont nawierzchni utwardzonych na działce budynkowej               

przy ulicy Miodowej 16 m2 532,00  -                                               

Wadium  – 1 600,00 zł. 

Zadanie 2 - remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego 

korzystania dz. nr 382/26 w rejonie budynków przy ul. 

Zgliczyńskiego 1, Zgliczyńskiego 1/1  m2 145,45  -                    

Wadium  – 500,00 zł. 

Zadanie 3 - remont chodnika na terenach do wspólnego korzystania                       

dz. nr 384,13    przy ul. Zgliczyńskiego 10   m2  70,00    -                                                                                     

Wadium  – 200,00 zł. 

Zadanie 4 - remont chodnika na działce budynkowej przy ulicy Królowej 

Jadwigi 3  - m2 104 -  Wadium –300,00zł. 

Zadanie 5 - remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 382/48 przy ulicy 

Batalionów Chłopskich 7  m2 195,56 -                                           

Wadium  – 800,00 zł. 

Zadanie 6 - remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 384/36, 384/20, 

384/31  w rejonie budynków  Batalionów Chłopskich 5                           

i Batalionów Chłopskich 5/1 - m2 585,77 -                                       

Wadium  – 2 100,00 zł. 

Zadanie 7 - remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego 

korzystania dz. nr 384/19 w rejonie budynku przy ul. Batalionów 

Chłopskich 5 - m2 990,44 -                                                               

Wadium  – 2 000,00 zł. 

 

Termin realizacji do 28.09.2019 roku.  

 

Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty będą wynikać                       

z „Materiałów przetargowych”, które zainteresowani mogą odebrać w siedzibie 

Spółdzielni przy 

 ul. Obr. Westerplatte 6a, pokój nr 24 (materiały bezpłatne), lub do pobrania na stronie 

internetowej www.psmlw.pl  

 

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2019 r. o godz. 1030 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 r. o godz. 1100 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone                          

w „Materiałach przetargowych ”. 

 


