
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów 

budowlanych w zakresie branży architektoniczno-budowlanej tj. : 

1. Okresowej, co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 

obiektu 

2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat kontroli polegającej na sprawdzenia stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

3. Okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, 

w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych 

obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; wraz z pisemnym 

zawiadomieniem organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. 

4. Sprawdzenia w trakcie kontroli wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 

5. Dokonanie wpisu we właściwej tabeli, w książce obiektu budowlanego. 

 

Oferta : 

 Winna zawierać cenę przeglądu rocznego oraz odrębnie cenę przeglądu 5-letniego dla 

każdego obiektu uwzględniającą wszelki koszty, w tym dojazdu 

 Oferta winna być sporządzona odrębnie dla każdej Spółki oraz w rozbiciu na stacje paliw, 

myjnię i pozostałe obiekty oraz bazę paliw w rozbiciu na poszczególne obiekty 

 Winna zawierać oświadczenie, iż Wykonawca przeglądu posiadać będzie stosowne 

uprawnienia lub zatrudni, lub podzleci je osobie z wymaganymi uprawnieniami lub 

kwalifikacjami 

 

Wykaz obiektów podlegających okresowym kontrolom zostaną przekazane osobom 

zainteresowanym. 

Stroną umów na wykonanie okresowych przeglądów będą trzy Spółki 

1. Apexim AB Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 

2. Apexim AB Paliwa II Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 

3. Baza Paliw sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze 

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z wybranym Wykonawcą. 

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 27 lipca 2021r. na adres e-mail : 

kszymankiewicz@apexim-ab.pl. 

 

Osobą do kontaktu w sprawie jest Krystyna Szymankiewicz tel. 600-399-011. 

 

Zastrzegamy prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy oraz do unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyn na każdym jego etapie. 
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