Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 :
- Wymiana instalacji gazu wg PT,
w budynku przy ul. 17 stycz.nia 46 w Warszawie
(4 kondygnacje, 4 klatki schodowe, 48 lokali)

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

17.01.2017 r.

Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 18.01.2017 r. o godz. 14:00

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, 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 16 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 14.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji gazu wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 46

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny,
PROM-GAZ s.c. Warszawa, ul. Kasprowicza 200/301
Wartosc oferty wynosi 90 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 klatek schodowych, wymian^ drzwi do piwnic, wymian^ drzwi do klatek
schodowych
w budynku przy ul. Bialobrzeska 28
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 83 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 03.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 04.01.2017 r. o godz., 10°°.

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 07 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 04.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Remont klatek schodowych, wymianf drzwi do piwnic,
wymianf drzwi do klatek schodowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Bialohrzeska 28

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny,
ZRB PROGRESS DMOCH Sp. J. Warszawa, ul. Kleszczowa 17D
Wartosc oferty wynosi 88 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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:
•

wymian^ opraw oswietleniowych, iiporzqdkowanie teletechniki oraz montaz
systemu monitoringu
w budynku przy ul. Bialobrzeska 28
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 83 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 03.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 04.01.2017 r. o godz., 930.

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 20 stycznia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 04.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf opraw oswietleniowych, uporz^dkowanie teletechniki na klatach
schodowych oraz montaz monitoringu
w budynku mieszkalnym przy ul. Bialobrzeska 28

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
P.U.H EL-TEAM Warszawa, ul. Ostrobramska 82/190
Wartosc oferty wynosi 28 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 :
-1 wariant:
- przylqcze sieci cieplnej, budowg indywidualnego wgzla cieplnego, doposazenie
budynku w instalacjg c.c.w. wg PT, wymiang i doposazenie w wodomierze zw i cw z
odczytem radiowym, montaz naczynia Reflex,
II wariant:
- remont komorek piwnicznych z przygotowaniem pomieszczenia pod wgzel c.o.
Dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej na jeden zakres prac tub catosc zamdwienia.
w budynku przy ul. Bialobrzeska 16 w Warszawie
(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 20 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 10.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 11.01.2017 r. o godz. 15:00

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym i 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 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 czerwca 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 11.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie przyl^cza sieci cieplnej, budowa wfzla indywidualnego
cieplnego, doposazenie w instalacjf ccw wg PT, wymiana i doposazenie w
wodomierze zw i cw z odczytem radiowym, montaz naczynia Reflex,
remont komorek piwnicznych z przygotowaniem pomieszczenia pod wfzel
c.o.w budynku mieszkalnym przy ul. Bialobrzeska 16

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,

„BELPLAST" Zaktad Instalacyjno - Budowlany
Warszawa ul. Surowieckiego 4/106
Wartosc oferty wynosi 247 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 :
- regulacjq instalacji centralnego ogrzewania wg Projektu Technicznego
w budynku przy ul. Majewskiego 8 w Warszawie
(4 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 20 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 25.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 26.01.2017 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

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 10 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 26.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Majewskiego 8

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,

URBIS - Roman Grzelak, Warszawa, ul. Gdanska 2/156
Wartosc oferty wynosi 11 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 :
- regulacjq instalacji centralnego ogrzewania wg Projektu Technicznego
w budynku przy ul. Majewskiego 8 w Warszawie
(4 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 20 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 25.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 26.01.2017 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

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 10 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 26.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Majewskiego 8

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,

URBIS - Roman Grzelak, Warszawa, ul. Gdanska 2/156
Wartosc oferty wynosi 11 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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 :
- dociepleniem scian zewngtrznych, dachu, stropodachu, wymianq okien na klatce
schodowej, wymianq balustrad loggi na balustrady ze stali nierdzewnej wg Projektu
Technicznego
w budynku przy ul. Majewskiego 8 w Warszawie
(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 25.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 26.01.2017 r. o godz. 9:30

Szczegolowy zakres prac okreslony w projekcie technicznym i 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 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 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 26.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Ocieplenie scian zewnftrznych, dachu, stropodachu, wymiana okien na
klatce schodowej wg PT i audytu
w budynku mieszkalnym przy ul. Majewskiego 8

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,

Przedsifbiorstwo Budowlano - Uslugowo - Handlowe ZELIAS
Tarnow ul. Daleka 20
Wartosc oferty wynosi 242 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r.
BO/DOT/

12016
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:
•

wymiana wodomierzy na typ z odczytem radiowym
w budynku przy ul. Grqjecka 53/57 w Warszawie
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe,104 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 05.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.01.2017 r. o godz., 10:30

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 20 stycznia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 09.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf wodomierzy na typ z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Grojeckiej 53/57

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
METRONA Polska Warszawa, ul. Taborowa 4
Wartosc oferty wynosi 54 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r.
BO/DOT/8457/2016
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:
•

Wymiana dzwigu osobowego
w budynku przy ul. Archiwalna 5
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 49 lokali)

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o.
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 w godz. 830 - 1530,
- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 18.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 19.01.2016 r. o godz. 10:00.

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
przelewuw 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 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 18.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf windy
w budynku mieszkalnym przy ul. Archiwalna 5

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
WINDA WARSZAWA sp.z o.o. Warszawa ul. Surowieckiego 12
Wartosc oferty wynosi 118 910,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Siewierskiej 8 w Warszawie
(4 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 12 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 20.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 23.01.2017 r. o godz. 10:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 23.01.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Siewierska 8

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
EL-PET Warszawa, ul. Wroclawska 20A m 3
Wartosc oferty wynosi 32 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 19 stycznia2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana i montaz wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym szt. 179
w budynku przy Al. Jerozolimskie 113/115 >r Warszawie
(8 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 53 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 24.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10:00

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami 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 19 stycznia 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 klatek schodowych I i II
w budynku przy ul. Czqstochowskiej 20 w Warszawie
(4 kondygnacji, 2 klatki schodowe, 23 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 31.01.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 01.02.2017 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
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 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 01.02.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Remont klatek schodowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Czgstochowska 20

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
P.P.H.U. Malgorzata Stfpien Poswiftne, Wolka D^browicka 20
Wartosc oferty wynosi 47 900,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 11 stycznia2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
•

wymiana i montaz wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym szt. 363.
w budynku przy ul. Siemienskiego 19 w Warszawie
(5 kondygnacji, Sklatka schodowa, 100 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 01.02.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 02.02.2017 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 10 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 02.02.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf i montaz wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Siemienskiego 19

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,
ISTA Polska Warszawa, ul. Lewicka 4 lok. 1
Wartosc oferty wynosi 57 300,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.
BOP/DOT/690/2017
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:
•

wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej z doposazeniem w instalacjg cieplej
wody wedlug projektu
w budynku przy ul. Mianowskiego 4 w Warszawie
(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 6 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 3.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 6.03.2017 r. o godz. 10:00

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami 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 31 stycznia 2017 r.
BOP/DOT/689/2017
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 - parter od ulicy kl. IV, daszek kl. IV, porgcze do piwnic
kl. I - VI i naprawa trepow kl. Ill
w budynku przy ul. Grojeckiej 28/30 w Warszawie
(6 kondygnacji, 6 klatek schodowych)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 9.02.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 10.02.2017 r. o godz. 10:00

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o.
Warszawa, Al. 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 23 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 10.02.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Remont klatki schodowej - naprawa sciany oraz jej odmalowanie na
korytarzu przechodnim IV kl. uzupelnienie ubytkow schodow na III
klatce schodowej, uzupelnienie ubytkow w posadzce i schodow
piwnicznych oraz montaz por^czy, montaz daszka nad drzwiami IV
kl.sch. od trony ul. Grojeckiej
w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 28/30

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
PHU-Uslugi Budowlane FIX-BUD Zieleniec 90, Sadowne
Wartosc oferty wynosi 14 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.
BOP/DOT/808/2017
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:
•

wymiana pionow kanalizacji (6K, 9K, 9KA, 10K), wymiana pionu zimnej wody
i cieplej wraz z cyrkulacjq (6W), wymiana poziomu zimnej wody, cieplej wody
i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi wedlug projektu
w budynku przy ul. Kaliskiej 19/21 w Warszawie
(5 kondygnacji, 2 klatki schodowe, 42 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 17.02.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 20.02.2017 r. o godz. 14:30

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 20.02.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf pionow kanalizacji, pionu instalacji zw, cw, i cyrkulacji, poziomu
zw, cw i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Kaliska 19/21

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
GRA-SANIT-BIS Warszawa, ul. Sw. Wiuceutego 112PK-3
Wartosc oferty wyuosi 65 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 10 luty 2017 r.
BOP/DOT/776/2017
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:
•

Wymiana wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym - szt. 253
w budynku przy Wawelska 11B w Warszawie
(6 kondygnacji, 5 klatki schodowe, 65 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 17.02.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12:00

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 23 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarzgdzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 02.02.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Wawelska 11B

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,
ISTA Polska Warszawa, ul. Lewicka 4 lok. 1
Wartosc oferty wynosi 24 541,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 23 luty 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 (czyszczenie, malowanie, remont cokolu i opaski wokol budynku)

•

Remont dachu ( pokrycie j edna warstwa papy termozgrzewalnej)
w budynku przy ul. Archiwalna 5 w Warszawie
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 8.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.03.2017 r. o godz. 10:45

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, 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 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 9.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Malowanie elewacji z odgonieniem, remont dachu z jednokrotnym kryciem
w budynku mieszkalnym przy ul. Archiwalna 5

Wybor wykonawcy decyzjg Wspolnoty Mieszkaniowej zostal uniewazniony.

Warszawa, dnia 23 luty 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

Wymiana instalacji gazowej wg PT wraz wymian^ instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Archiwalna 5 w Warszawie
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 49 lokali))

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 8.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.03.2017 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
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 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 15.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji gazu wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Archiwalna 5

Zespol wylaniajgcy Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
Zaktad Instalacyjno-Budowlany Warszawa ul. Magnacka 4/121
Wartosc oferty wynosi 81 700,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 23 luty 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 klatki schodowej
w budynku przy ul. Archiwalna 5 w Warszawie
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 8.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 09.03.2017 r. o godz. 10:00

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, 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 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 30.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie malowania klatki schodowej z wymian^ drzwi w korytarzach i
balustrad
w budynku mieszkalnym przy ul. Archiwalna 5

Zespol wylaniajgcy Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
Przedsifbiorstwo Uslugowo-Budowlane SOBUL Mlodynie Dolne 28
Radzanow
Wartosc oferty wynosi 223 992,44 zl + VAT.

Warszawa, dnia 03.03.2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Bialobrzeskiej 22 w Warszawie
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 64 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 15.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 16.03.2017 r. o godz. 14:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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 25 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 22.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Bialobrzeska 22

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
EL-KAR Nasielsk Kosowo 51
Wartosc oferty wynosi 167 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 03.03.2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
•

Wymiana instalacji gazowej wg PT i wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Bialobrzeskiej 22 w Warszawie
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 64 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 15.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 16.03.2017 r. o godz. 14:45

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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 25 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 22.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji gazu wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Bialobrzeska 22

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
HYDROLECH Warszawa ul. Kobielska 19/10
Wartosc oferty wynosi 105 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 doposazenia w instalacje cieplej wody, montaz wodomierzy
zw i cw wg PT
w budynku przy ul. Lelechowskiej 12 w Warszawie
(4 kondygnacje, 2 klatki schodowe, 20 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 09.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 10.03.2017 r. o godz. 11:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 10.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Doposazenie w instalacji centralnie cieplej wody wg PT, montaz
wodomierzy cw i zw z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Lelechowska 12

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 7 finny,
Uslugi Hydrauliczne i Ogolnobudowlane Ostrow Mazowiecki ul. Matejki 10
Wartosc oferty wynosi 38 336,40 zl + VAT.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.
BOP/DOT/1278/2017
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:

•

Ocieplenie stropu wg projektu technicznego i wymiang okienek strychowych
w budynku przy ul. Filtrowej 79 w Warszawie
(6 kondygnacji, 3 klatki schodowe)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 09.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 10.03.2017 r. o godz. 9:30.

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie

technicznym

(plyta

CD)

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.

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 10.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie ocieplenia stropu i wymianie okienek strychowych wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Filtrowa 79

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,

BIEL-BUD Warszawa ul. Mickiewicza 27/167
Wartosc oferty wynosi 46 500,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 6 marca 2017 r.
BOP/DOT/1306/2017
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:
•

Remont piwnic
w budynku przy ul. Kopinskiej 4A w Warszawie
(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 14.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 15.03.2017 r. o godz. 12:00

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, 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 9 marca 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

Wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Archiwalna 5 w Warszawie
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 49 lokali))

- termin skladania ofert do godz. 13:00 w dniu 15.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 15.03.2017 r. o godz. 13:30

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, 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 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 15.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Archiwalna 5

Zespol wylgniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
EL-KAR Nasielsk Kosowo 51
Wartosc oferty wynosi 122 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.
BOP/DOT/1781/2017
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:
•

wykonanie przylqcza, wgzla indywidualnego, wymiang instalacji centralnego
ogrzewania, doposazenie w instalacjg cieplej wody wedlug projektu
w budynku przy ul. Grqjeckiej 46/50 w Warszawie
(7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 54 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 29.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 30.03.2017 r. o godz. 13:00

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 30.03.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie przyl^cza sieci cieplnej, wykonanie wfzla indywidualnego,
wymiana w instalacji centralnego ogrzewania i doposazenie w ciepl^ wodf
w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 46/50

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny,

„BELPLAST" Zaktad Instalacyjno - Budowlany
Warszawa ul. Surowieckiego 4/106
Wartosc oferty wynosi 480 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r.

Wg/ wykazu firm

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami

sp.

z

o.o.

w Warszawie,

Aleje

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^do zlozenia ofeity na n/w roboty:
•

wykonanie ocieplenia budynku wedlug projektu
budynku przy ul. Kaliskiej 24 w Warszawie
(6 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 31 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 31.03.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 3.04.2017 r. o godz. 13:00

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, 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu 3.04.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Ocieplenie budynku wg PT wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Kaliska 24

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
PHU Uslugi Ogolnobudowlane FIX-BUD Zieleniec 90 Sadowne
Wartosc oferty wynosi 365 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
- Ocieplenie sciany E-4 ( polnocnej) wg PT
- Remont piwnic, uzupelnienie ocieplenia stropu w^zla c.o.
budynku przy ul. Raclawicka 150
(11 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 5.04.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 6.04.2017 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 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu

6.04.2017r. przeprowadzono

negocjacje na :

- Wykonanie ocieplenia sciany szczytowej polnocnej E-4
w budynku mieszkalnym przy ul. Raclawicka 150

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,

BIEL - BUD ROZI Warszawa ul. Mickiewicza 27/167
Wartosc oferty netto wynosi 86 000,00 zl + VAT,

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Radomskiej 4 w Warszawie
(6 kondygnacji, 1 klatki schodowe, 45 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 14.04.2017 r.
Oferty b§d^ przekazane do Zarz^du Wspolnoty.
Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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 22 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 15.05.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Radomska 4

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
Zaktad Instalacji Elektrycznych Warszawa ul. Chmielna 4
Wartosc oferty wynosi 92 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 dachu i kominow, wymiana nasad kominowych typu CAGA na kominach
w budynku przy ul. Basniowej 8
(7 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 37 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 18.04.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 19.04.2017 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 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 24 kwietnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 19.04.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Remont dachu z wymian^ nasad kominowych typu Caga
w budynku mieszkalnym przy ul. Basniowej 8

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 4 finny,
PHU-Uslugi Budowlane FIX-BUD Zieleniec 90, Sadowne
Wartosc oferty wynosi 40 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r.
BOP/DOT/2527/2017
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 altanki smietnikowej
w budynku przy ul. Grqjeckiej 18/20 w Warszawie

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 20.04.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 21.04.2017 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 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 27 kwietnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 21.04.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie remontu altanki smietnikowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 18/20

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,
ATA SERVICE Gozdzikowka 35A, Stanislawow
Wartosc oferty wynosi 26 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 pomieszczenia w^zla
w budynku przy ul. Filtrowej 79 w Warszawie
(6 kondygnacji, 3 klatki schodowe)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 27.04.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 28.04.2017 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, Al. 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa dnia 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 informuje, ze w dniu

28.04.2017r. przeprowadzono

negocjacje na :

- Wykonanie remontu pomieszczenia wfzla
w budynku mieszkalnym przy ul. Filtrowa 79

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,

BIEL - BUD ROZI Warszawa ul. Mickiewicza 27/167
Wartosc oferty netto wynosi 18 000,00 zl + VAT,

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana wodomierzy w lokalach budynku na wodomierze z odczytem radiowym
w budynku przy ul. Kaliskiej 8/10 w Warszawie

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 9.05.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 10.05.2017 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 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 10.05.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Kaliska 8/10

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
ISTA Polska Warszawa, ul. Lewicka 4 lok. 1
Wartosc oferty wynosi 14 300,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 04 maja 2017 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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Opaczewskiej 40/40A w Warszawie
(7 kondygnacji, 2klatki schodowe, 41 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 17.05.2017 r.
Oferty b§d^ przekazane do Zarz^du Wspolnoty.
Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie

technicznym

(plyta

CD)

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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 04.05.2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana i montaz wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym szt. 244
w budynku przy Al. Jerozolimskie 109 >r Warszawie
(5 kondygnacji, 5 klatki schodowe, 92 lokale)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 17.05.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 18.05.2017 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 22 maja2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 18.05.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf wodomierzy na typ z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Aleje Jerozolimskie 109

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
METRONA Polska Warszawa, ul. Taborowa 4
Wartosc oferty wynosi 32 600,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 12 maja 2017 r.
BO/DOT/

12011
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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Opaczewska 10 w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 15 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 24.05.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 25.05.2017 r. o godz. 9:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 25.05.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewska 10

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,
EL-PET Warszawa, ul. Wroclawska 20A m 3
Wartosc oferty wynosi 50 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.
BO/DOT/ 3525 /2017
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:
•

wymiana instalacji gazowej wg PT
w budynku przy ul. Opaczewska 12 w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 14 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 6.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 7.06.2017 r. o godz. 10:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

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 7.06.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji gazowej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewska 12

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 3 finny,
PROM-GAZ Warszawa, ul. Kasprowicza 48
Wartosc oferty wynosi 25 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.
BO/DOT/ 3525 /2017
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:
•

wymiana instalacji elektrycznej wg PT
w budynku przy ul. Opaczewska 12 w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 14 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 6.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 7.06.2017 r. o godz. 9:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

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 7.06.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewska 12

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
EL-PET Warszawa, ul. Wroclawska 20A m 3
Wartosc oferty wynosi 53 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 23 maja 2017 r.
Wg/ wykazu firm

GGKO - Zarz^dzanie Nieruchomosciami

sp.

z

o.o.

w Warszawie,

Aleje

Jerozolimskie 92 zaprasza Pana / Pani^ do zlozenia oferty na:

•

Prowadzenie konserwacji stalej monitoringu / lub konserwacji na wezwanie
w budynkach

przy ul. Raclawicka 150 w Warszawie (11 kondygnacji, 1 kl. schod., 16 kamer IP)
przy ul. Bialobrzeskiej 1 w Warszawie (5 kondygnacji,5 kl. schod., 14 kamer IP)
przy ul. Niemcewicza 25 w Warszawie (11 kondygnacji, 1 kl. schod, 4 kamer IP)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 30.06.02017 r.
Oferty zostan^ przekazane Wspolnocie Mieszkaniowej eel em wyboru.

Oferty mozna skladac

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

Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 pok. 9 w godz. 8:30 - 15:30, lub drog^ elektroniczn^ na
adres ewa.bialach@ggko.pl

Warszawa, dnia 26 maja 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wedlug projektu
w budynku przy ul. Grqjecka 42A w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 30 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 7.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje w dniu 8.06.2017 o godz. 9.00

Materialy do odebrania w siedzibie GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami 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 14 czerwca 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 8.06.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Grojecka 42A

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
EKOINSTAL Warszawa, ul. Konski Jar 3 lok. 25A
Wartosc oferty wynosi 170 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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 wg PT w budynku przy ul. Nieborowska 11
(4 kondygnacje, 1 klatka schodowa, 13 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 1530 w dniu 13.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 14.06.2016 r. o godz., 10°°

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 01.06.2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana

instalacji

elektrycznej

wg

PT

z

uporz^dkowaniem

instalacji

teletechnicznej i wymian^ instalacji domofonowej
w budynku przy ul. Radomskiej 16 w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa, 28 lokali)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 20.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 21.06.2017 r. o godz. 9:00

Szczegolowy

zakres

prac

okreslony

w

projekcie technicznym

(plyta

CD)

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.

Warszawa, dnia 4 wrzesnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 29.08.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf instalacji elektrycznej wg PT
w budynku mieszkalnym przy ul. Radomska 16

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
EL-TEAM Warszawa ul. Ostrobramska 82/190
Wartosc oferty wynosi 74 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 05 czerwca 2017 r.
BOP/DOT/

12011
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:
•

wymiana wodomierzy w lokalach budynku na wodomierze z odczytem radiowym
w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Warszawie

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 22.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 23.06.2017 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 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 6.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

Warszawa, dnia 29 czewrwca 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 23.06.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wymianf wodomierzy z odczytem radiowym
w budynku mieszkalnym przy ul. Uniwersytecka 6

Zarzgd Wspolnoty zdecydowal o wyborze oferty nr 2 finny,
ISTA Polska Warszawa, ul. Lewicka 4 lok. 1
Wartosc oferty wynosi 16 900,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.
BOP/DOT/ 4319 /2017
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 wejscia, wymiana drzwi, remont komory zsypowej
w budynku przy ul. Dickensa 20 w Warszawie
(8 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 28.06.2017 r.
Termin negocjacji zostanie wyznaczony w terminie pozniejszym, o ktorym zostan^
poinformowani oferenci.

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, Al. 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 25 sierpnia 2017 r.

OGLOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

GGKO - Zarz^dzanie Niemchomosciami sp. z o.o. 00-807 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 92 inforamje, ze w dniu 21.08.2017 r. przeprowadzono
negocjacje na:

Wykonanie remontu wejscia z wymian^ drzwi i remontem komory
zsypowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Dickensa 20

Zespol wylaniajgcy zdecydowal o wyborze oferty nr 1 finny,
ATA SERVICE Gozdzikowka 35A, Stanislawow
Wartosc oferty wynosi 19 000,00 zl + VAT.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.
BOP/DOT/1781/2017
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 ( bez docieplenia )z malowaniem scian , izolacjq fundamentow
( izolacja bitumiczna, styropian, membrana), docieplenie dachu welnq mineraliu)
migdzy krokwiami wedlug PT
w budynku przy ul. Grojeckiej 42A w Warszawie
(5 kondygnacji, 1 klatka schodowa)

- termin skladania ofert do godz. 15:30 w dniu 27.06.2017 r.
Otwarcie i negocjacje ofert w dniu 28.06.2017 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 38.

Prosimy o potwierdzenie swojego udzialu w przetargu na powyzsze roboty.

