
 

 

 
Przetarg nieograniczony 

Nr 8/2023 
 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  
na wybór wykonawców  

robót w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych  
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony 

internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl 
 
 Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30 marca 2023 r. 
do godziny 830. 
 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 915 w 
siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro). 
 

 
Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bydgoszcz, dnia 16 marca 2023 r.  



            BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12  
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
przetargu nieograniczonego nr 8/2023 

na wybór wykonawców robót elektrycznych 
w budynkach mieszkalnych Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
Oświetlenie boksów piwnicznych 

 

• ul. Brodzińskiego 5 (Osiedle Szwederowo) 

• ul. Brodzińskiego 10 (Osiedle Szwederowo) 

• ul. Zaleskiego 7 (Osiedle Szwederowo) 
 

Wymiana instalacji odgromowej 
 

• ul. Brodzińskiego 1 (Osiedle Szwederowo) 

• ul. Brodzińskiego 3 (Osiedle Szwederowo) 

• ul. Zapolskiej 10 (Osiedle Szwederowo) 

 

Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych 
 

• ul. Brzozowa 33 (Osiedle Szwederowo) 

• ul. Brzozowa 37 (Osiedle Szwederowo) 

 
Zakresy prac do wykonania opisano w Formularzach ofertowych. 

 

Oferty należy skBadać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej SpóBdzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Grunwaldzkiej 12 do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 830. 

 
Otwarcie ofert odbędzie się bez udziaBu oferentów, w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu  

30 marca 2023 r. o godzinie 915. 
 

ZaBącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 
1. Zestawienie należnego wadium oraz wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umów wraz z 

oznaczeniem terminów realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych okresów gwarancji. 
2. Oświadczenie i Formularz danych Oferentów. 
3. Formularze ofertowe. 

 

1. Oferta winna zawierać: 
•  WypeBnione i podpisane Oświadczenie i Formularz danych Oferenta, 

• ofertę na wykonanie robót objętych przetargiem tylko i wyłącznie na załączonych drukach 
Formularzy ofertowych - za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto, 

• oświadczenia o braku zalegBości podatkowych i ZUS, 
• oświadczenia oferenta, że do wykonania określonych w przetargu robót posiada niezbędne środki, 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, 
• aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
• wykaz najważniejszych prac o podobnym charakterze wykonywanych przez Oferenta  

w ostatnim roku wraz z potwierdzeniem jakości i terminowości w formie referencji przez 

dotychczasowych zleceniodawców, 
• potwierdzenie wpBaty  wadium - na konto Bydgoskiej SpóBdzielni Mieszkaniowej nr 24 1020 1475 0000 

8602 0021 2795 w PKO BP II OddziaB w Bydgoszczy w wysokości określonej w ZaBączniku nr 1 do 
Specyfikacji wraz z podaniem numeru wBasnego rachunku. 

2. Oferta winna zBożona zostać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru i nazwy przetargu oraz 
opatrzona pieczęcią firmową Oferenta sekretariacie (pokój nr 12) Zarządu Bydgoskiej SpóBdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12.   

3. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty z tytuBu opBat, opinii,  uzgodnień itp. 
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4. W kosztach robót należy uwzględnić następujący zakres prac porządkowych i towarzyszących: 

• uporządkowanie użytkowanych pomieszczeń poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed 
dokonaniem odbioru końcowego robót, 

• wywóz, wszelkiego rodzaju materiaBów pochodzących z demontażu lub rozbiórek  
(z wyjątkiem zBomu), a także powstaBych w wyniku prowadzonych prac, poza obręb  
i poniesienie kosztów związanych z ich utylizacją, 

• wywóz elementów demontowanych, zakwalifikowanych jako zBom, do punktu skupu. ZBom z odzysku 
podlegać będzie rozliczeniu z Zamawiającym, 

5. Wadium oferentów, którzy nie uzyskali zamówienia, zostanie zwrócone z chwilą, gdy: 
• upBynie termin ważności oferty (30 dni roboczych), 
• zawarto umowę z wygrywającym przetarg, 
• zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru oferty. 

6. Oferent, którego oferta zostaBa wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

• odmówi podpisania umowy, 
• przedstawiB w ofercie nieprawdziwe dane. 

7. WpBacone wadium oferentów, którzy wybrani zostaną do realizacji zamówienia w wyniku 
przeprowadzonego przetargu, przeksięgowane zostanie na konto zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Z wyBonionymi Wykonawcami zostaną zawarte, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu, umowy na wykonanie robót. 

8. WyBonieni w procesie przetargu Wykonawcy zobowiązani będą do zBożenia w siedzibie Zamawiającego 
stosownych zaświadczeń o nie posiadaniu zalegBości wydanych przez ZakBad Ubezpieczeń SpoBecznych 
oraz Urząd Skarbowy. Termin zBożenia wyżej wymienionych zaświadczeń wynosi do 14 dni od daty 
rozstrzygnięcia, lecz nie później niż przed podpisaniem umowy. 

9. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udzielają:  

• Specjalista ds. instalacyjnych Osiedla Szwederowo  

BogusBaw KozBowski 
Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 27 (telefon 52 340 53 63) 

 
 

 

 
 

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2023 r. 
     ZATWIERDZIA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

……………………………………………………………. 



Załącznik nr 1

1 2 3 4

Oświetlenie boksów piwnicznych

ul. Brodzińskiego 5 (Osiedle Szwederowo) 2 700,00 zł 30.09.2023 r. 36 miesięcy

ul. Brodzińskiego 5 (Osiedle Szwederowo) 1 700,00 zł 30.09.2023 r. 36 miesięcy

ul. Zaleskiego 7 (Osiedle Szwederowo) 1 100,00 zł 30.09.2023 r. 36 miesięcy

Wymiana instalacji odgromowej

ul. Brodzińskiego 1 (Osiedle Szwederowo) 900,00 zł 31.10.2023 r. 36 miesięcy

ul. Brodzińskiego 3 (Osiedle Szwederowo) 900,00 zł 31.10.2023 r. 36 miesięcy

ul. Zapolskiej 10 (Osiedle Szwederowo) 900,00 zł 31.10.2023 r. 36 miesięcy

Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynku

ul. Brzozowa 33 (Osiedle Szwederowo) 300,00 zł 30.09.2023 r. 36 miesięcy

ul. Brzozowa 37 (Osiedle Szwederowo) 300,00 zł 30.09.2023 r. 36 miesięcy

Wymagany okres 

gwarancji

Zestawienie należnego wadium i wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z oznaczeniem terminów 

realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych okresów gwarancji

Adres budynku
Wymagana wysokość wadium-

zabezpieczenia [zł]

Wymagany termin 

zakończenia realizacji 

zamówienia

Przetarg nieograniczony nr 8/2023



 

O[WIADCZENIE  OFERENTA 

1. Dane Oferenta * 
 

Pełna nazwa &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&. 
 

Adres &&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

NIP &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Regon &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

KRS lub inny 

organ rejestrowy &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Telefon &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Fax. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Dane osoby upoważnionej Imi� i Nazwisko &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

do kontaktów  telefon &&&&&&&&&&&&&&&&&& e-mail &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

strona WWW &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&. 
 

Województwo &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&. 
 

Powiat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jako[cią ISO 9001-2015 prosimy  

o udzielenie odpowiedzi na nast�pujące pytania : 
Czy Firma stosuje system zarządzania jako[cią? TAK    NIE    

Czy Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jako[cią? TAK    NIE    

Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw 

surowców, materiałów lub oceny [wiadczenia usług? 
TAK    NIE    

Czy w Firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta? TAK    NIE    
 

3. O[wiadczam, że akceptuj� warunki okre[lone w zapytaniu o cen� i zobowiązuj� si� w przypadku wyboru 
oferty do realizacji zamówienia.  

4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgod� na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym o[wiadczeniu 
w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na 
wykonanie robót remontowo–budowlanych i [wiadczenie usług oraz dostaw realizowanych dla BSM.  
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..& 
 

(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg uczestnictwa w przetargu wyłącznie dla 
działalno[ci gospodarczych objętych ochroną danych osobowych) 
 

Klauzula informacyjna (dotyczy wyłącznie działalno[ci gospodarczych objętych ochrona danych osobowych) 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Bydgoska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BSM – bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl , telefon : 884-610-739 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b�dą dla wskazanego wyżej celu przetwarzania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  z 2018 poz. 1000)  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b�dą do czasu ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa (10 lat po 

zakończeniu procedury).  
5. Pani/Pana dane osobowe b�dą przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom [wiadczącym usługi na rzecz BSM z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy 
powierzenia.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dost�pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofni�cia zgody w dowolnym momencie  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&& 

      Miejscowo[ć i data   Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  
  do wyst�powania w imieniu Oferenta  

*  Wypełniać maszynowo lub pismem drukowanym 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 
Oświetlenie boksów piwnicznych w budynku mieszkalnym  

przy ul. Brodzińskiego 5 na Osiedlu Szwederowo 

 
I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   K. Brodzińskiego 5 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:  5 
Ilość klatek schodowych:  8 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Instalacje: obwody administracyjne i boksy piwniczne 

1. Demontaż  istniejących instalacji elektrycznych: opraw, puszek, wyłączników itp.   
2. Montaż w rurkach nowych odrębnych obwodów administracyjnych oświetlenia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 

technicznych.  
3. Przejścia okablowania przez ściany przez wykonane przewierty w przepustach.   

4. Ciągi komunikacyjne podzielone na niezależnie załączane odcinki, w częściach wspólnych wyłączniki schodowe umożliwiające 
załączanie przez lokatorów skrajnych klatek.  

5. Korytarze boczne od głównych ciągów komunikacyjnych zasilane niezależnie.   
6. Oddzielne obwody boksów piwnicznych na ograniczniku mocy. 
7. Na jednym obwodzie do 10 boksów piwnicznych, przy każdym boksie puszka hermetyczna umożliwiająca łatwe sprawdzenie 

obciążenia w przypadku zakłóceń prawidłowej eksploatacji. 
8. Dla łatwiejszej przyszłej konserwacji montować ujednolicone urządzenia: w ciągach komunikacyjnych oprawy z wymiennymi 

źródłami światła LED typu RONDO, a w pomieszczeniach lokatorskich zintegrowane  LED. 
9. Obwody administracyjne boksów piwnicznych montować w oddzielnych ciągach 

10. W każdym boksie piwnicznym lokatora: jedna oprawa oświetleniowa + wyłącznik. Ilość boksów piwnicznych – 80 szt. 
11. Nowe oprawy świetlne również montować w wózkowniach, pralniach, suszarniach 

12. Montaż nowych odrębnych obwodów gniazd 230V pomieszczeń administracyjnych i technicznych. 
13. Montaż nowych obwodów tablic administracyjnych 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości oraz ciągłości pracy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku. 
Dla sprawnego usuwania wszelkich ewentualnych usterek w instalacjach, wykonawca zapewni całodobowy numer telefonu 
serwisu technicznego dla lokatorów, a usuwanie usterek nastąpi najpóźniej w godzinę po ich telefonicznym zgłoszeniu do końca 
trwania okresu gwarancyjnego. 

 
Tablice GTR i TA 

1. Montaż nowych jednolitych drzwiczek istniejących tablic GTR i TA. 
2. Demontaż dotychczasowego wyposażenia tablic TA i GTR. 

3. Montaż tablic TA wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300, ograniczniki mocy, automaty schodowe itp. 
4. Tablice TA odbezpieczone wkładką topikową. 

5. Montaż gniazd trójfazowych 5x32A i jednofazowych 230V w tablicach TA (przy wyjściu na schody do obydwu klatek schodowych). 
6. Montaż tablic GTR wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300. 

 
Instalacje teletechniczne 

Uporządkowanie istniejące instalacje teletechniczne. 
 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzut piwnic. 
4. Oplombowanie na własny koszt zerwanych plomb zabezpieczeń i liczników. 

 
Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić wszystkie pozostałe roboty 
niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 
Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 

 
Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 
 

 
Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 
Oświetlenie boksów piwnicznych w budynku mieszkalnym  

przy ul. Brodzińskiego 10 na Osiedlu Szwederowo 

 
I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   K. Brodzińskiego 10 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:  5 
Ilość klatek schodowych:  5 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Instalacje: obwody administracyjne i boksy piwniczne 

1. Demontaż  istniejących instalacji elektrycznych: opraw, puszek, wyłączników itp.   
2. Montaż w rurkach nowych odrębnych obwodów administracyjnych oświetlenia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 

technicznych.  
3. Przejścia okablowania przez ściany przez wykonane przewierty w przepustach.   

4. Ciągi komunikacyjne podzielone na niezależnie załączane odcinki, w częściach wspólnych wyłączniki schodowe umożliwiające 
załączanie przez lokatorów skrajnych klatek.  

5. Korytarze boczne od głównych ciągów komunikacyjnych zasilane niezależnie.   
6. Oddzielne obwody boksów piwnicznych na ograniczniku mocy. 
7. Na jednym obwodzie do 10 boksów piwnicznych, przy każdym boksie puszka hermetyczna umożliwiająca łatwe sprawdzenie 

obciążenia w przypadku zakłóceń prawidłowej eksploatacji. 
8. Dla łatwiejszej przyszłej konserwacji montować ujednolicone urządzenia: w ciągach komunikacyjnych oprawy z wymiennymi 

źródłami światła LED typu RONDO, a w pomieszczeniach lokatorskich zintegrowane  LED. 
9. Obwody administracyjne boksów piwnicznych montować w oddzielnych ciągach 

10. W każdym boksie piwnicznym lokatora: jedna oprawa oświetleniowa + wyłącznik. Ilość boksów piwnicznych – 55 szt. 
11. Nowe oprawy świetlne również montować w wózkowniach, pralniach, suszarniach 

12. Montaż nowych odrębnych obwodów gniazd 230V pomieszczeń administracyjnych i technicznych. 
13. Montaż nowych obwodów tablic administracyjnych 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości oraz ciągłości pracy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku. 
Dla sprawnego usuwania wszelkich ewentualnych usterek w instalacjach, wykonawca zapewni całodobowy numer telefonu 
serwisu technicznego dla lokatorów, a usuwanie usterek nastąpi najpóźniej w godzinę po ich telefonicznym zgłoszeniu do końca 
trwania okresu gwarancyjnego. 

 
Tablice GTR i TA 

1. Montaż nowych jednolitych drzwiczek istniejących tablic GTR i TA. 
2. Demontaż dotychczasowego wyposażenia tablic TA i GTR. 

3. Montaż tablic TA wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300, ograniczniki mocy, automaty schodowe itp. 
4. Tablice TA odbezpieczone wkładką topikową. 

5. Montaż gniazd trójfazowych 5x32A i jednofazowych 230V w tablicach TA (przy wyjściu na schody do obydwu klatek schodowych). 
6. Montaż tablic GTR wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300. 

 
Instalacje teletechniczne 

Uporządkowanie istniejące instalacje teletechniczne. 
 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzut piwnic. 
4. Oplombowanie na własny koszt zerwanych plomb zabezpieczeń i liczników. 

 
Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić wszystkie pozostałe roboty 
niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 
Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 

 
Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 
 

 
Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 
Oświetlenie boksów piwnicznych w budynku mieszkalnym  

przy ul. Zaleskiego 7 na Osiedlu Szwederowo 

 
I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   Zaleskiego 7 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:  5 
Ilość klatek schodowych:  4 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Instalacje: obwody administracyjne i boksy piwniczne 

1. Demontaż  istniejących instalacji elektrycznych: opraw, puszek, wyłączników itp.   
2. Montaż w rurkach nowych odrębnych obwodów administracyjnych oświetlenia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 

technicznych.  
3. Przejścia okablowania przez ściany przez wykonane przewierty w przepustach.   

4. Ciągi komunikacyjne podzielone na niezależnie załączane odcinki, w częściach wspólnych wyłączniki schodowe umożliwiające 
załączanie przez lokatorów skrajnych klatek.  

5. Korytarze boczne od głównych ciągów komunikacyjnych zasilane niezależnie.   
6. Oddzielne obwody boksów piwnicznych na ograniczniku mocy. 
7. Na jednym obwodzie do 10 boksów piwnicznych, przy każdym boksie puszka hermetyczna umożliwiająca łatwe sprawdzenie 

obciążenia w przypadku zakłóceń prawidłowej eksploatacji. 
8. Dla łatwiejszej przyszłej konserwacji montować ujednolicone urządzenia: w ciągach komunikacyjnych oprawy z wymiennymi 

źródłami światła LED typu RONDO, a w pomieszczeniach lokatorskich zintegrowane  LED. 
9. Obwody administracyjne boksów piwnicznych montować w oddzielnych ciągach 

10. W każdym boksie piwnicznym lokatora: jedna oprawa oświetleniowa + wyłącznik. Ilość boksów piwnicznych – 40 szt. 
11. Nowe oprawy świetlne również montować w wózkowniach, pralniach, suszarniach 

12. Montaż nowych odrębnych obwodów gniazd 230V pomieszczeń administracyjnych i technicznych. 
13. Montaż nowych obwodów tablic administracyjnych 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości oraz ciągłości pracy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku. 
Dla sprawnego usuwania wszelkich ewentualnych usterek w instalacjach, wykonawca zapewni całodobowy numer telefonu 
serwisu technicznego dla lokatorów, a usuwanie usterek nastąpi najpóźniej w godzinę po ich telefonicznym zgłoszeniu do końca 
trwania okresu gwarancyjnego. 

 
Tablice GTR i TA 

1. Montaż nowych jednolitych drzwiczek istniejących tablic GTR i TA. 
2. Demontaż dotychczasowego wyposażenia tablic TA i GTR. 

3. Montaż tablic TA wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300, ograniczniki mocy, automaty schodowe itp. 
4. Tablice TA odbezpieczone wkładką topikową. 

5. Montaż gniazd trójfazowych 5x32A i jednofazowych 230V w tablicach TA (przy wyjściu na schody do obydwu klatek schodowych). 
6. Montaż tablic GTR wyposażonych w nowy osprzęt: wyłączniki typu FRX, S 300. 

 
Instalacje teletechniczne 

Uporządkowanie istniejące instalacje teletechniczne. 
 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzut piwnic. 
4. Oplombowanie na własny koszt zerwanych plomb zabezpieczeń i liczników. 

 
Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić wszystkie pozostałe roboty 
niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 

Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 

 
Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 
 

 
Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 

Wymiana instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym  
przy ul. Brodzińskiego 1 na Osiedlu Szwederowo 

 

 
 

I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   K. Brodzińskiego 1 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:   12 

Ilość klatek schodowych:  2 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Wymiana instalacji odgromowej 

1. Demontaż istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej 
2. Demontaż istniejących zwodów poziomych instalacji odgromowej. 
3. Demontaż zbędnych istniejących konstrukcji wsporczych z zabezpieczeniem struktury powierzchni 

dachu i ścian. 
4. Wzmocnienie i odnowienie istniejących konstrukcji. 
5. Montaż dodatkowych konstrukcji na ścianach i dachu z zabezpieczeniem przed przeciekaniem. 
6. Montaż nowych zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej. 

7. Montaż nowych zwodów poziomych na uchwytach i naprężanych instalacji odgromowej. 
8. Montaż przewodów odprowadzających konstrukcji na dachu. 
9. Zabezpieczenie rurą grubościenną SV podejść płaskownikiem FeZn do złączy kontrolnych. 
10. Naprawa połączeń uziomu powierzchniowego i wymiana zacisków. 

 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzutach. 

 

Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić 
wszystkie pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 
Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 
 

 

Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 

 

 
 

 
 

Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 

Wymiana instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym  
przy ul. Brodzińskiego 3 na Osiedlu Szwederowo 

 

 
 

I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   K. Brodzińskiego 3 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:   12 

Ilość klatek schodowych:  2 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Wymiana instalacji odgromowej 

1. Demontaż istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej 
2. Demontaż istniejących zwodów poziomych instalacji odgromowej. 
3. Demontaż zbędnych istniejących konstrukcji wsporczych z zabezpieczeniem struktury powierzchni 

dachu i ścian. 
4. Wzmocnienie i odnowienie istniejących konstrukcji. 
5. Montaż dodatkowych konstrukcji na ścianach i dachu z zabezpieczeniem przed przeciekaniem. 
6. Montaż nowych zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej. 

7. Montaż nowych zwodów poziomych na uchwytach i naprężanych instalacji odgromowej. 
8. Montaż przewodów odprowadzających konstrukcji na dachu. 
9. Zabezpieczenie rurą grubościenną SV podejść płaskownikiem FeZn do złączy kontrolnych. 
10. Naprawa połączeń uziomu powierzchniowego i wymiana zacisków. 

 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzutach. 

 

Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić 
wszystkie pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 
Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 
 

 

Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 

 

 
 

 
 

Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 

Wymiana instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym  
przy ul. Zapolskiej 10 na Osiedlu Szwederowo 

 

 
 

I.  Informacje ogólne 
Adres budynku:   G. Zapolskiej 10 

System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:   12 

Ilość klatek schodowych:  2 

 
II. Zakres prac do wykonania 

 
Wymiana instalacji odgromowej 

1. Demontaż istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej 
2. Demontaż istniejących zwodów poziomych instalacji odgromowej. 
3. Demontaż zbędnych istniejących konstrukcji wsporczych z zabezpieczeniem struktury powierzchni 

dachu i ścian. 
4. Wzmocnienie i odnowienie istniejących konstrukcji. 
5. Montaż dodatkowych konstrukcji na ścianach i dachu z zabezpieczeniem przed przeciekaniem. 
6. Montaż nowych zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej. 

7. Montaż nowych zwodów poziomych na uchwytach i naprężanych instalacji odgromowej. 
8. Montaż przewodów odprowadzających konstrukcji na dachu. 
9. Zabezpieczenie rurą grubościenną SV podejść płaskownikiem FeZn do złączy kontrolnych. 
10. Naprawa połączeń uziomu powierzchniowego i wymiana zacisków. 

 

Dokumenty po zakończeniu prac 

1. Wykonanie i sporządzenie protokołów pomiarów instalacji i urządzeń. 
2. Wykonanie schematów instalacji po wymianie. 
3. Opracowanie schematu nowej instalacji poprzez naniesienie na rzutach. 
 

Uwagi: 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić 
wszystkie pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 
Termin wykonania: do 30.09.2023 r. 
 

 

Cena netto:  ………..……………… złotych 

VAT:   ………..……………… złotych 

Cena brutto:  ………..……………… złotych 

 

 

 
 

 
 

Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 

Modernizacja oświetlenia części wspólnych budynku mieszkalnego  
przy ul. Brzozowej 33 na Osiedlu Szwederowo 

 
 
I.  Informacje ogólne 

Adres budynku:   Brzozowa 33 
System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:  5 

Ilość klatek schodowych:  7 
 

II. Zakres prac do wykonania 
 

1. Likwidacja istniejących opraw oświetleniowych klatek schodowych polegająca na demontażu wraz z 
naprawą miejsc po likwidacji.  

2. Istniejące  Bączniki oświetleniowych ciągów komunikacyjnych klatek schodowych po rozBączeniu 
pozostawić jako nieaktywne. Przewody w puszkach poBączyć w sposób umożliwiający sprawne 
funkcjonowanie nowych lamp i zaizolować. Aączniki zostaną zlikwidowane w terminie pózniejszym 
w trakcie malowania klatek schodowych.   

3. Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED o parametrach: 
− moc min. 10W/230V 

− barwa światBa ciepBa biaBa 

      Montowane oprawy muszą speBniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy. 
yródBa światBa mają stanowić staBy element lampy. Lampy mają być wyposażone w wbudowane 
czujniki ruchowo-zmierzchowe na podczerwień z możliwością regulacji czasu świecenia. 

4. Wykaz ilości nowych lamp i ich rozmieszczenie w budynku: 
− lampy klatek schodowych od parteru do 4 piętra  

(6 szt. x 6 klatek) + (11 szt. x 1 klatka)  = 47 szt.  

5. Przeprowadzenie regulacji i pomiarów instalacji elektrycznej dla każdej klatki budynku. 
6. Wystawienie protokoBów pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w trakcie prowadzenia prac na budynku. Dla 

sprawnego usuwania wszelkich ewentualnych usterek oświetlenia wykonawca zapewni caBodobowy 
numer telefonu serwisu technicznego dla lokatorów, a usuwanie usterek nastąpi najpózniej w 
godzinę po ich telefonicznym zgBoszeniu do końca trwania okresu gwarancyjnego. 

 

 

Uwagi: 
Przed zBożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić 
wszystkie pozostaBe roboty niezbędne do prawidBowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 

Termin wykonania: do 30.10.2023 r. 
 

 
Cena netto:  ………..……………… zBotych 

VAT:   ………..……………… zBotych 

Cena brutto:  ………..……………… zBotych 

 

 
 

 
 

 
Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 



 

  
  

FORMULARZ OFERTOWY 

Modernizacja oświetlenia części wspólnych budynku mieszkalnego  
przy ul. Brzozowej 37 na Osiedlu Szwederowo 

 
 
I.  Informacje ogólne 

Adres budynku:   Brzozowa 37 
System budowy:   szczeciński 
Ilość kondygnacji:  5 

Ilość klatek schodowych:  8 
 

II. Zakres prac do wykonania 
 

1. Likwidacja istniejących opraw oświetleniowych klatek schodowych polegająca na demontażu wraz z 
naprawą miejsc po likwidacji.  

2. Istniejące  Bączniki oświetleniowych ciągów komunikacyjnych klatek schodowych po rozBączeniu 
pozostawić jako nieaktywne. Przewody w puszkach poBączyć w sposób umożliwiający sprawne 
funkcjonowanie nowych lamp i zaizolować. Aączniki zostaną zlikwidowane w terminie pózniejszym 
w trakcie malowania klatek schodowych.   

3. Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED o parametrach: 
− moc min. 10W/230V 

− barwa światBa ciepBa biaBa 

      Montowane oprawy muszą speBniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy. 
yródBa światBa mają stanowić staBy element lampy. Lampy mają być wyposażone w wbudowane        
czujniki ruchowo-zmierzchowe na podczerwień z możliwością regulacji czasu świecenia. 

4. Wykaz ilości nowych lamp i ich rozmieszczenie w budynku: 
− lampy klatek schodowych od parteru do 4 piętra   

(6 szt. x 6 klatek) + (5 szt. x 1 klatka) + (11 szt. x 1 klatka)  = 52 szt.  

5. Przeprowadzenie regulacji i pomiarów instalacji elektrycznej dla każdej klatki budynku. 
6. Wystawienie protokoBów pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w trakcie prowadzenia prac na budynku. Dla 

sprawnego usuwania wszelkich ewentualnych usterek oświetlenia wykonawca zapewni caBodobowy 
numer telefonu serwisu technicznego dla lokatorów, a usuwanie usterek nastąpi najpózniej w 
godzinę po ich telefonicznym zgBoszeniu do końca trwania okresu gwarancyjnego.  

 

 

Uwagi: 
Przed zBożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót na budynku. W cenie ofertowej uwzględnić 
wszystkie pozostaBe roboty niezbędne do prawidBowego wykonania powyższego zakresu prac. 
 

Termin wykonania: do 30.10.2023 r. 
 

 
Cena netto:  ………..……………… zBotych 

VAT:   ………..……………… zBotych 

Cena brutto:  ………..……………… zBotych 

 

 
 

 
 

 
Miejscowość i data                          Podpis i pieczątka  

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta 


