Postępowanie nr: PI.TPZKat.2600.152.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego przez:
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Katowicach,
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
którego przedmiotem jest:

Remont budynku UP Gliwice 2 w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku urzędu

pocztowego Gliwice 2 w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia przekazania terenu robót
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

www.poczta-polska.pl w zakładce Przetargi.
6. Miejsce składania ofert:

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
Sekretariat – pok. 433, IV p.
7. Termin składania ofert: do dnia 05.10.2018r., do godz. 11:00.
8. Otwarcie ofert jest niejawne.
9. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja

ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
10. Zamawiający ujawnia następujący zakres informacji na niżej określonych warunkach:

1) zawiadomienie o przyjęciu oferty do realizacji i zamiarze zawarcia umowy – tylko do wiadomości
Wykonawcy, którego ofertę wybrano (któremu zostanie udzielone zamówienie)
2) informacja o zakończeniu postępowania (terminie w którym zawarto umowę) – do wiadomości
wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
3) informacja o zamknięciu postępowania albo jego części bez wyboru oferty oraz informacja o
unieważnieniu postępowania – do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
11. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Ireneusz Grzegorczyk, tel.: 502-013-167, e-mail: ireneusz.grzegorczyk@poczta-polska.pl,
2) pod względem proceduralnym:
Katarzyna Derlatka tel.: 32 25 32 152 e-mail: katarzyna.derlatka@poczta-polska.pl
ZATWIERDZAM JW

ZATWIERDZAM JP

Dyrektor Operacyjny ds. Nieruchomości
/- / Grzegorz Kazimierski

Kierownik Wydziału Zakupów
/- / Krzysztof Kamiński

(podpis nieczytelny)
Katowice, dnia 26.09.2018r

(podpis nieczytelny)
Katowice, dnia 26.09.2018r

