
Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

Zarz^d Wspolnoty Mieszkaniowej Lelechowska 14 zaprasza Pana / Pani^ 

do zlozenia oferty na n/w roboty: 

• montaz naczynia Reflex wg PT, doposazenie w instalacjg cieplej wody wg PT z 

wymianq i montazem wodomierzy, wymiang instalacji gazu wg PT 

budynku przy ul. Lelechowskiej 14 w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 11 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 29.06.2016 r. do godz. 15:30 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 30.06.2016 r. o godz., 11:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity na n/w 

roboty: 

• Doposazenie w instalacjf centralnie cieplej wody, wymiana instalacji gazu, 

montaz naczynia Reflex i odpowietrznikow pionowych wg PT 

w budynku przy ul. Grojeckiej 62A w Warszawie 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 24 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 05.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 06.09.2016 r. o godz., 10:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty 

w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 26 wrzesnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 08.09.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- Doposazenie budynku w instalacjf ccw wg PT, wymianf instalacji gazu 

wg PT, montaz naczynia Reflex i odpowietrznikow pionowych 

w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 62A 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

GRA-SANIT-BIS Warszawa ul. Sw. Wincentego 112 PK-3 

Wartosc oferty netto wynosi 106 500,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity na n/w 

roboty: 

• wymiana wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym szt. 152 

w budynku przy ul. Szcz?sliwcka 25 w Warszawie 

(5 kondygnacji, 2 klatki schodowe, 44 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 01.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 02.09.2016 r. o godz., 10:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty 

w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 06 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 03.10.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wymiana wodomierzy zimnej wody i cieplej wody na typ radiowy 

w budynku mieszkalnym przy ul. Szczgsliwicka 25 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny, 

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o. 

Warszawa ul. Taborowa 4 

Wartosc oferty netto wynosi 20 824,00 zl + VAT, 



BO/DZIiDT/ 12016 

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporzqdkowanie instalacji 

teletechnicznej i domofonowej, 

w budynku przy ul. Grqjecka 115 

(5 kondygnacji, 2 klatki schodowe, 50 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 1100 w dniu 11.08.2016 r w siedzibie 

GGKO Zarz^dzanie Niemchomosciami Sp. z o.o. w pokoju nr 9 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 12.08.2016 r. o godz. 1100 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 





BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 15 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Kompleksowy remont kominow z wymian^ wywiewek 

w budynku przy ul. Archiwalna 3 

(4 kondygnacje, 2 klatki schodowe, 22 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 20.09.2016 r. w siedzibie 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w pokoju nr 9. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 21.09.2016 r. o godz. 13:00. 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 11 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 30.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

-kompleksowy remont kominow, wymiana wywiewek w budynku 

mieszkalnym 

przy ul. Archiwalna 3 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

PHU Uslugi Ogolnobudowlane FIX-BUD Zieleniec 90 Sadowne 

Wartosc oferty netto wynosi 34 000,00 zl + VAT, 



BO/DZIiDTV 12016 

Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

Gminna Gospodarka Komunalna Ochota sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na n/w roboty: 

• Remont klatek schodowych 

w budynku przy ul. Bobrowskiego 8 

(4 kondygnacji, 3 klatki schodowe,) 

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 21.9.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 22.09.2016 r. o godz., II00 

Materialy do odebrania w siedzibie Gminnej Gospodarki Komunalnej Ochota sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu w 

wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 04 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 22.09.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym 

przy ul. Bobrowskiego 8 

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

MARK-BUD Roboty Remontowo - Budowlana 

ul. Korzona 115 m 7, Warszawa 

Wartosc oferty netto wynosi 16 763,89zl + VAT. 



BO/DOT/43 03/2016 

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Montaz systemu monitoringu 

w budynku przy ul. Korotynskiego 28 w Warszawie 

(5 kondygnacje, 4 klatki schodowe, 107 lokaie) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 24.08.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 25.08.2016 r. ogodz., 11:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 26 wrzesnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 16.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

wykonanie instalacji monitoringu w budynku mieszkalnym 

przy ul. Korotynskiego 28 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

FES sp. z o.o. Warszawa ul. Dolna 33 

Wartosc oferty netto wynosi 14 500,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity na n/w 

roboty: 

- montaz naczynia Reflex z odpowietrznikami pionowymi, przyl^czenie budynku do 

instalacji ccw, odprowadzenie zw do wymiennika ccw, wymiana wodomierzy w 

lokalach na typ radiowy 

w budynku przy ul. Bialobrzeskiej 3 7 w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 29 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 26.08.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 29.08.2016 r. o godz., 9:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. 

nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 4 stycznia 20167 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze z powodu nie przyst^pinia wybranej 

finny do podpisania umowy na wykonanie 

- montazu naczynia Reflex z odpowietrznikami pionowymi, przyl^czenia 

budynku do instalacji centralnie cieplej wody, odprowadzenia zimnej 

wody do wymiennika centralnie cieplej wody, wymiany wodomierzy w 

lokalach na typ z odczytem radiowym 

w budynku mieszkalnym przy nl. Bialobrzeska 37 

Zarz^d zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny uczestnicz^cej w wyborze 

wykonawcy t.j. 

Firmy IKS AN Warszawa nl. Bialobrzeska 22 

Wartosc oferty netto wynosi 60 000,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 16. sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity na n/w 

roboty: 

• doposazenie budynku w instalacjf ccw i wymiana instalacji gazu wg PT 

w budynku przy ul. Basniowej 6 w Warszawie 

(7 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 34 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 6.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 7.09.2016 r. o godz., 9:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty 

w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 15 wrzesnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 7.09.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- doposazenie budynku w instalacjf ccw , wymianf instalacji gazu wg PT 

w budynku mieszkalnym przy ul. Basniowa 6 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

SANITEX Warszawa ul. Gorczewska 200/301 

Wartosc oferty netto wynosi 125 000,00 zl + VAT, 



Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na n/w roboty: 

• Remont elewacji od strony podworka oraz remont przeswitu bramowego 

w budynku przy ul. Bartoszewicza 1A w Warszawie 

(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 06.09.2016 r. 

Zebrane oferty zostan^ przekazane Zarz^dowi Wspolnoty Mieszkaniowej do rozpatrzenia. 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/3 874/2016 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Montaz monitoringu 

w budynku przy ul. Grojeckiej 124 w Warszawie 

(5 kondygnacji, 4 klatki schodowe, 105 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 13.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 14.09.2016 r. o godz., 13:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. 

nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 11 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 28.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

wykonanie montazu monitoringu w budynku mieszkalnym 

przy ul. Grojecka 124 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 5 finny, 

FES sp. z o.o. Warszawa ul. Dolna 33 

Wartosc oferty netto wynosi 17 613,80 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Wymian^ pionow instalacji zimnej wody i kanalizacji, doposazenie w instalacjf 

ccw wg PT 

w budynku przy ul. Sqkocinska 16 

(4 kondygnacje, 3 klatki schodowe, 33 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 30.08.2016 r. 

Termin otwarcia i negocjacji ofert w dniu 31.08.2016 r. o godz., II00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu w 

wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 8 wrzesnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 31.08.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wymiana pionow instalacji zw i kanalizacji, doposazenie w instalacjf 

ccw wg PT w budynku mieszkalnym przy ul Sgkocinska 16 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny, 

Zaktad Instalacyjno-Budowlany Warszawa ul. Glfbocka 108B 

Wartosc oferty netto wynosi 162 000,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Remont komory zsypowej, remont wejscia do budynku 

w budynku przy ul. Dickensa 20 

(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 7.09.2016 r. 

Termin otwarcia i negocjacji ofert w dniu 8.09.2016 r. o godz., 900 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu w 

wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 8.09.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wykonanie remontu komory zsypowej i wejscia 

w budynku mieszkalnym przy ul Dickensa 20 

Wybor wykonawcy z powodu wycofaiiia ofert z negocjacji zostal 

uniewazniany.. 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 6 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• wymiana instalacji elektrycznej wg PT 

w budynku przy ul. Andrzejowskiej 7 w Warszawie 

(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 29 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 30.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 3.10.2016 r. o godz. 9:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 4 listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 3.10.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wymianf instalacji elektrycznej wg PT w budynku mieszkalnym 

przy ul. Andrzejewska 7 

Zarzgd Wpolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

Instalatorstwo Elektryczne RYLMONT Piastow ul. Warszawska 10 

Wartosc oferty netto wynosi 73 000,00 zl + VAT, 



BO/DOT/4471/2016 

Warszawa, dnia 6 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na n/w roboty: 

• wykonanie remontu dachu 

budynku przy ul. Radomskiej 20 w Warszawie 

(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 29.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 30.09.2016 r. o godz., 9:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 13 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 15.09.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wykonanie remontu dachu ze zmian^ pokrycia dachowki blacha 

powlekan^ blacho-podobn^, remont kominow i wykonanie law 

kominowych, wymiana rynien i obrobek blacharskich 

w budynku mieszkalnym przy ul. Radomska 20 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

PHU Uslugi Ogolnobudowlane FIX-BUD Zieleniec 90, Sadowne 

Wartosc oferty netto wynosi 50 000,00 zl + VAT. 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 8 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Remont piwnic na kl. II z rozebraniem drewnianych scianek dzialowych, remont 

pomieszczenia wodomiaru 

budynku przy ul. Opaczewska 25 

(5 kondygnacji, 3 klatki schodowe) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 22.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 23.09.2016 r. o godz., 10:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 18.10.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

Wykonanie remontu piwnic na klatce II z rozebraniem scianek 

dzialowych, remontem pomieszczenia wodomiaru 

w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewska 25 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny, 

ARMAR Sadowne Kolodzii}/ 

Wartosc oferty netto wynosi 21 500,00 zl + VAT, 



BO/DOT/3 874/2016 

Warszawa, dnia 8 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Montaz monitoringu wizyjnego 

w budynku przy ul. Bialobrzeska 1 w Warszawie 

(5 kondygnacji, 5 klatek schodowych, 75 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 20.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 21.09.2016 r. o godz., 10:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. 

nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 11 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 28.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Bialobrzeska 1 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny, 

MP TECHNOLOGY sp. z o.o. Lomza Plac Niepodleglosci 9C 

Wartosc oferty netto wynosi 16 500,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 8 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosci sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Wymiana wodomierzy na radiowe z odczytem radiowym 

w budynku przy ul. Archiwalna 5 

(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 49 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 30.09.2016 r w siedzibie 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w pokoju nr 9 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 3.10.2016 r. o godz. 14:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosci sp z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 11 pazdziemika 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 30.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

-wymiana wodomierzy na liczniki z odczytem radiowym w budynku 

mieszkalnym 

przy ul. Archiwalna 5 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny, 

TECHEM Techniki Pomiarowe sp. z o.o. Warszawa ul. Olbrachta 94 

Wartosc oferty netto wynosi 18 522,50 zl + VAT, 



BO/DOT/5348/2016 

Warszawa, dnia 14 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

- demontaz pozostalego ocieplenia ze sciany szczytowej pohidniowej, wzmocnienie 

docieplenia w pasie 1 m na scianach sqsiadujqcych, wykonanie nowego ocieplenia 

sciany szczytowej poludniowej od strony ul. Raclawickiej zgodnie z wykonan^ 

ekspertyz^ technicziu] i projektem naprawczym 

budynku przy ul. Raclawicka 150 

(11 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 21.09.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 22.09.2016 r. o godz., 13:00 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 29 wrzesnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 22.09.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- Demontaz pozostalego ocieplenia ze sciany szczytowej poludniowej, 

wzmocnienie docieplenia w pasie 1 m na scianach s^siaduj^cych, 

wykonanie nowego ocieplenia sciany szczytowej poludniowej od strony 

ul. Raclawickiej zgodnie z wykonan^ ekspertyz^ techniczn^ i projektem 

naprawczym 

w budynku mieszkalnym przy ul. Raclawicka 150 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny, 

BIEL - BUD Warszawa ul. Mickiewicza 27/167 

Wartosc oferty netto wynosi 75 000,00 zl + VAT, 



BO/DZIiDT/ 12016 

Warszawa, dnia 21 wrzesnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• Wymiana okien drewnianych na PCW w klatkach schodowych szt. 12 i w piwnicy 

szt. 27 

w budynku przy ul. Majewskiego 10 

(4 kondygnacje, 3 klatki schodowe) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 7.10.2016 r w siedzibie 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w pokoju nr 9 

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosci sp z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530. 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 10 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• wymiana instalacji elektrycznej wg PT 

w budynku przy ul. Kaliskiej 24 w Warszawie 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 31 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 18.10.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 19.10.2016 r. o godz. 10:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 24 pazdziernik 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 19.10.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- wymianf instalacji elektrycznej wg PT w budynku mieszkalnym 

przy ul. Kaliskiej 24 

Zarzgd Wpolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

P.U.H. EL-TEAM Warszawa ul. Ostrobramska 82/190 

Wartosc oferty netto wynosi 78 500,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 12 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

• Wymian^ instalacji elektrycznej wg PT i wymian^ instalacji domofonowej 

w budynku przy ul. Radomska 8 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 36 lokali) 

Termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 25.10.2016 r. w siedzibie GGKO Zarz^dzanie 

Nieruchomosciami sp. z o.o. w pokoju nr 9. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 26.10.2016 r. o godz. 900. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Nieruchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 





BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 12 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

• Doposazeniem budynku w instalacjf centralnie cieplej wody wg PT z likwidacjq 

piecykow gazowych oraz cz^sciow^ wymian^ i doposazeniem w wodomierze 

zimnej i cieplej wody z odczytem radiowym 

w budynku przy ul. Opaczewskiej 3 w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 16 lokali) 

Termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 25.10.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 26.10.2016 r. o godz. 13:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Nieruchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/6708/2016 

Warszawa, dnia 21 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty na wykonanie robot 

zwi^zanych z : 

• wymianq dzwigu osobowego 

w budynku przy ul. Kopinskiej 4A w Warszawie 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 26.10.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 27.10.2016 r. o godz. 11:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow i dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 27.10.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Wymianf dzwigu osobowego 

w budynku mieszkalnym przy ul. Kopinska 4A 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

LIFT SERVICE S.A. Lublin ul. Roztocze 6 

Wartosc oferty wynosi 96 000,00 zl + VAT. 



BO/DOT/5534/2016 

Warszawa, dnia 26.09.2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty na n/w 

roboty: 

• remont klatki schodowej 

w budynku przy ul. Grqjecka 56/58 

(6 kondygnacji, 94 lokale) 

Tertnin realizacji prac —od stycz.nia 2017 

-termin skladania ofert do godz. 1530 wdniu 15.11.2016 r. 

Termin otwarcia i negocjacji zostanie ustalony po wplyni^ciu ofert. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot zawieraj^cy miydzy innymi : 

uzupelnienie scianek dzialowych (114, 54m2) odbicie i uzupelnienie tynkow ( 97,85m2) , 
montaz stolarki slalowej (16szl.), montaz witryny aluminiowej z drzwiami 
jednoskrzydlowymi ( 15,56m2), tynki jednowarstwowe z gipsii ( 1690,94m2), malowanie 
farbq emulsyjnq (1715,91m2), malowanie farbq olejna ( 782,94m2), wymiana odcinkdw 
pochwylu poiyczy, posadzki z plylek ( 3 74,22m2), okladziny scian z plylek ( 62,4m2), 
montaz i uruchomienie systemu monitoringu (8 kamer), wymiany instalacji domofonowej, 
ulozenie korytek dla uporzqdkowania instalacji teletechniki, oraz roboty towarzyszqce 

wraz z pozostalym kompletem dokumentow dostypny jest w siedzibie GGKO - 

Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 

1530 po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 

2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 





BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 21 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

- doposazeniem budynku w instalacjf ccw i wymian^ instalacji gazu wg PT, montaz 

wodomierzy we wszystkich lokalach na typ radiowy 

w budynku przy ul. Basniowej 8 w Warszawie 

(7 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 34 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 03.11.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 04.11.2016 r. o godz. 10:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po 

uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 4.11.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- doposazenie budynku w instalacjf ccw , wymianf instalacji gazu wg PT, 

wymianf wodomierzy we wszystkich lokalach na radiowe 

w budynku mieszkalnym przy ul. Basniowa 8 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny, 

Zaktad Instalacyjno-Budowlany Warszawa ul. Magnacka 4/121 

Wartosc oferty netto wynosi 110 000,00 zl + VAT, 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 21 pazdziernika 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

- doposazeniem budynku w instalacjf centralnie cieplej wody , wymian^ instalacji 

gazu wedlug projektu technicznego, wymian^ i doposazenie w wodomierze radiowe, 

wymian^ pionow wodno - kanalizacyjnych 

w budynku przy ul. Dunajecka 13A w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 18 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 12:30 w dniu 31.10.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 02.11.2016 r. o godz. 14:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym i przedmiarze robot wraz 

z pozostalym kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/4456/2016 

Warszawa, dnia 29 lipca 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na n/w roboty: 

• wykonanie docieplenia strychu wg PT 

budynku przy ul. Filtrowej 79 w Warszawie 

(6 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 57 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 16.11.2016 r. 

Termin otwarcia i negocjacji zostanie wyznaczony po wplyni^ciu ofert. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dostypny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Nieruchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po 

uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/7038/2016 

Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 

92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty na wykonanie robot 

zwi^zanych z : 

• wymianq aparatury sterowej dzwigu wyposazonej w falownik wraz z niezbgdnym 

osprzgtem 

w budynku przy ul. Grojeckiej 67 w Warszawie 

(9 kondygnacji, 2 klatki schodowe; dz.wig 8 przystankowy) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 9.11.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 10.11.2016 r. o godz. 9:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow i dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule przelewu 

nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 10.11.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

-wymiana aparatury sterowej dzwigu wyposazonej w falownik wraz z 

niezbfdnym osprzftem w budynku mieszkalnym 

przy ul. Grojecka 67 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

WINDA WARSZAWA Warszawa ul. Surowieckiego 12 

Wartosc oferty netto wynosi 31 000,00 zl + VAT, 



BO/DZIiDT/ 12016 

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. 

Wg wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i 

zlozenia oferty na wykonanie robot zwi^zanych z : 

• montaz systemu monitoringu 

w budynku przy Al. Jerozolimskich 117 

(8 kondygnacji, 3 klatki schodowe) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 25.11.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 28.11.2016 r. o godz., 16:30 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa dnia 19 gmdnia 2016 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 12.12.2016r. przeprowadzono 

negocjacje na : 

- montaz monitoringu 

w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje Jerozolimskie 117 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 6 finny, 

MP TECHNOLOGY sp. z o.o. Lomza Plac Niepodleglosci 9C 

Wartosc oferty netto wynosi 17 200,00 zl + VAT, 

sprzft dodatkowy 1090,OOzl + VAT 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 16 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

- montazem zaworow podpionowych regulacyjnych i regulacj^ instalacji centralnego 

ogrzewania wg Projektu Technicznego 

w budynku przy ul. Radomska 4 w Warszawie 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 45 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 08.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.12.2016 r. o godz. 8:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po 

uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 30,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 20.02.2017 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Montaz zaworow podpionowych regulacyjnych, regulacja instalacji 

centralnego ogrzewania wg PT 

w budynku mieszkalnym przy ul. Radomska 4 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny, 

INSTALEX , Warszawa, ul. MoldawskalS m 66 

Wartosc oferty wynosi 16 500,00 zl + VAT. 



BO/DOT/ 12016 

Warszawa, dnia 16 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty 

na wykonanie robot zwi^zanych z : 

- ociepleniem scian zewn^trznych, ociepleniem stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem, wymian^ drzwi wejsciowych, wymian^ okien w piwnicy szt. 3, 

wykonaniem barierek balkonowych, wymian^ okien na klatce schodowej z 

przebudow^ otworow okiennych wg Projektu Technicznego 

w budynku przy ul. Radomska 4 w Warszawie 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 45 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 08.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.12.2016 r. o godz. 9:40 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po 

uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 20.02.2017 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Ocieplenie budynku, ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym poddaszem, 

wymiana drzwi wejsciowych, wymiana okien do piwnicy, wykonanie barier 

balkonowych, wymiana okien na klatce schodowych wg PT 

w budynku mieszkalnym przy ul. Radomska 4 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 7 firmy, 

P.B.U.H. SITAREK Bialobrzegi ul. Polna 6/11 

Wartosc oferty wynosi 270 000,00 zl + VAT. 



BO/DOT/5534/2016 

Warszawa, dnia 16 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty na n/w 

roboty: 

• remont klatki schodowej 

w budynku przy ul. Radomska 4 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 08.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.12.2016 r. o godz. 9:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/73 09/2016 

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia oferty na n/w 

roboty: 

• remont klatki schodowej 

w budynku przy Al. JerozoUmskich 159 w Warszawie 

(13 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 145 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 6.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 7.12.2016 r. o godz. 11:00 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 po uprzednim dokonaniu 

przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 

(w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. 

nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 7.12.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Remont klatki schodowej 

w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje Jerozolimskie 159 

Wybor wykonawcy decyzjg Wspolnoty Mieszkaniowej zostal uniewazniony. 



Warszawa, dnia 16 listopada 2016 r. 

BO/DOT/5534/2016 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity na n/w 

roboty: 

• Wymiana instalacji domofonowej, 
schodowej 

zamontowanie opraw zarowych na klatce 

w budynku przy ul. Radomska 4 

(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 08.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.12.2016 r. o godz. 8:30 

Szczegolowy zakres prac okreslony w przedmiarze robot wraz z pozostalym kompletem 

dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530 po uprzednim dokonaniu przelewu 

w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400 (w tytule 

przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



BO/DOT/73 09/2016 

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na wykonanie robot zwi^zanych z dostosowaniem budynku do warunkow 

bezpieczeiistwa pozarowego wedlug projektu (branza budowlana, sanitarna 

i elektryczna) 

w budynku przy Al. Jerozolimskich 159 w Warszawie 

(13 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 145 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 22.12.2016 r. 

O terminie otwarcia i negocjacji zostanie ustalony po otrzymaniu ofert. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 1.03.2017 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpozarowej 

w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje Jerozolimskie 159 

Wybor wykonawcy decyzjg Wspolnoty Mieszkaniowej zostal uniewazniony. 



BO/DOT/7793/2016 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na wykonanie robot zwi^zanych z doposazeniem w instalacjg cieplej wody wedlug 

projektu technicznego 

w budynku przy ul Raszynskiej 52 w Warszawie 

(3 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 9 lokali) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 14.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 15.12.2016 r. o godz. 10:00. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 22.02.2017 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Wymianf instalacji centralnie cieplej wody wg PT, remont pomieszczenia 

wfzla. 

w budynku mieszkalnym przy ul. Raszynska 52 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

POL -BUILD sp. z o.o. Warszawa, ul. Grojecka 132/1A 

Wartosc oferty wynosi 30 900,00 zl + VAT. 



BO/DOT/7792/2016 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na wykonanie robot zwi^zanych z wymiamj instalacji gazowej wedlug projektu, 

wymianq instalacji centralnego ogrzewania wedlug projektu technicznego, 

doposazeniem w instalacjg cieplej wody z wymianq instalacji kanalizacji wedlug 

projektu technicznego, wymiana i doposazeniem w wodomierze radiowe 

w budynku przy ul Grojeckiej 36 w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 23 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 13.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 14.12.2016 r. o godz. 10:00. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 200,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 14.12.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Wymianf instalacji gazu, wymianf instalacji centralnego ogrzewania, 

doposazenie w instalacjf ccw, wymianf instalacji kanalizacyjnej wg PT, 

wymianf i doposazenie w wodomierze radiowe 

w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 36 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

EKOINSBUD Warszawa, ul. Sarmacka 28B m 37 

Wartosc oferty wynosi 164 000,00 zl + VAT. 



BO/DOT/7792/2016 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. 

Wg/ wykazu firm 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do udzialu w negocjacjach i zlozenia ofeity 

na wykonanie robot zwi^zanych z wymianq instalacji elektrycznej wedlug projektu 

w budynku przy ul Grojeckiej 36 w Warszawie 

(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 23 lokale) 

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 13.12.2016 r. 

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 14.12.2016 r. o godz. 9:00. 

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym wraz z pozostalym 

kompletem dokumentow dost^pny jest w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie 

Niemchomosciami sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 8:30 - 15:30 

po uprzednim dokonaniu przelewu w wysokosci 100,00 zl na konto nr 93 1560 0013 2000 

1701 4786 2400 (w tytule przelewu nalezy podac adres i zakres prac) i przedlozeniu 

dowodu wplaty w pok. nr 4. 

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty. 



Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. 

OGLOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY 

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa 

Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 14.12.2016 r. przeprowadzono 

negocjacje na: 

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT 

w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 36 

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny, 

EL-PET Warszawa, ul. Wroclawska 20A m 3 

Wartosc oferty wynosi 39 000,00 zl + VAT. 


