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   Katowice, dn. 10 grudnia 2021 roku 

 

Ogłoszenie o przetargu 

 

Zamawiający, tj. EPIONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach pod adresem Katowice (40-431) ul. Szopienicka 59, posiadająca NIP 

6342241017, ogłasza postępowanie przetargowe pt.: 

 

„Remont budynku Interny celem adaptacji na Zakład Opieki Długoterminowej” 

 

 

Zamawiający ogłasza postępowanie przetargowe mające na celu zawarcie umowy w trybie 

ustawy kodeks cywilny oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami stanowiącymi treść oraz 

załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ogólne warunki 

umów). Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień 

publicznych i tym samym w niniejszym postępowaniu nie stosuje się wskazanego aktu 

prawnego. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza budynku interny zlokalizowanego w 

Katowicach przy ul. Szopienickiej 59 celem adaptacji na Zakład Opieki 

Długoterminowej wraz z częściową wymianą instalacji wewnętrznych 

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych ani zamówień 

uzupełniających, które dałoby się przewidzieć na obecnym etapie. 

3.  Nie wymaga się wniesienia wadium 

4. Udział podwykonawców uznaje się za dopuszczalny pod warunkiem uprzednio 

wyrażenia zgody na udział konkretnego podwykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę komunikacji za pośrednictwem adres 

e-mail: b.kwasny@epione.pl oraz przetargi@epione.pl Wszelkie pytania w zakresie 

przedmiotowego zamówienia należy kierować na wskazany adres e-mail z którego 

udzielane będą odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być również publikowane na stronie 

internetowej Epione Sp. z o.o. pod adresem www.epione.pl  
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6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 31 stycznia 

2022 roku, godziny 12.00 w sekretariacie Zamawiającej spółki. Ofertę należy 

złożyć w nieprzejrzystej kopercie z adnotacją: 

 

„Remont budynku Interny celem adaptacji na Zakład Opieki Długoterminowej” 

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 

 

7. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.15 dnia 31 stycznia 2022 roku, przy czym 

wykonawcę może reprezentować osobiście jedna osoba, która zostanie wpuszczona 

nie wcześniej niż 5 minut przed otwarciem ofert, obligatoryjnie posiadająca środki 

ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki). 

8. Oględzin budynku można dokonywać do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

oferty po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego pod numerem 

telefonu 790 280 617 (Konrad Kosik). Co do zasady oględzin będą wykonywane 

we wtorki i czwartki w godzinach od 9 do 12 (po uprzednim umówieniu się 

telefonicznym) 

9. Materiały przetargowe w postaci projektu budowlanego oraz wzór umowy  

i pozostałe załączniki zostaną przesłane poprzez wiadomość e-mail na złożone 

zapytanie drogą elektroniczną. Dziennik budowy w zakresie weryfikacji prac 

wykonanych do wglądu podczas oględzin. 

 

 

 

 

Za Zarząd Epione Sp. z o.o. w Katowicach, Prezes Zarządu Narcyz Wrześniewski 

Katowice, dn. 10 grudnia 2021 roku 
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