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Załącznik nr 1/1

............................................
pieczęć zamawiającego

............................................................
nazwa i adres wykonawcy

.............................................................
.............................................................
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy 77/2019r.
1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do
złożenia oferty na: remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku
mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym
w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Projekt budowlany i specyfikacja techniczna stanowią załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego.
Zakres dotyczący remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym
przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie obejmuje:
1) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku z zabezpieczeniem
i oznakowaniem terenu objętego robotami.
2) Rozbiórkę starych rynien i obróbek blacharskich.
3) Rozebranie poszycia dachowego z łat.
4) Częściowa wymiana zagrzybionych i spróchniałych desek poszycia dachu.
5) Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej i poszycia z desek.
6) Wykonanie nowego poszycia z łat i kontrłat z izolacją z folii – wiatroizolacja.
7) Wymiana deskowania lukarn z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm.
8) Pokrycie dachu dachówką holenderką typu S ceramiczną lub cementową barwioną na kolor
ceglany.
9) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej.
10) Montaż systemowego wyłazu dachowego, ław kominiarskich i płotków przeciwśnieżnych.
11) Montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
12) Uporządkowanie trenu wokół budynku po wykonanych robotach, oraz wszystkie inne roboty
budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym.
Wymagania organizacyjne :
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów
i wc. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża
Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy
do obowiązków Wykonawcy. Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz
z ołaceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania
ewentualnych skutku wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót. Za
ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi
Wykonawca.
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3.
4.

Wymagany okres wykonania zamówienia w terminie do 22.11.2019r.
Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a
Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty.
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania
w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
d) Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się
realizacją
przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym polegających na remoncie dachu z pokryciem z dachówki w budynku
mieszkalnym lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia
z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone – zał. nr 3,
e) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz i dokumenty
muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel:
kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami określonymi przedmiotem zamówienia; wymagane złożeniem uprawnień
budowlanych i aktualnym potwierdzeniem członkowstwa we właściwej izbie samorządu
zawodowego – zał. nr 4,
f) klauzula informacyjna– zał. nr 5
8. Warunki umowy:
- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 5
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu
będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w
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w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie
należytego wykonania umowy – Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego
w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie.
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
Dopuszcza się również:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
11 Sposób przygotowania ofert:
ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2),
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu.
Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe
nr sprawy 77/2019r. na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym
przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie”.
12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2019 roku, do godziny 10,00
w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (sekretariat).
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Adres poczty elektronicznej:

................................................

Strona internetowa:

................................................

Numer telefonu:

……........................................

Numer faksu:

………………………………

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów
tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl reprezentowana przez: Prezesa Zarządu
– Łukasza Lewandowskiego
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56
w Ciechanowie za cenę:
cena netto............................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Stawki kosztorysowe
Roboczogodzina /Rg/ - …………………pln
Koszty pośrednie /Kp/ - …………………%
Zysk /Z/
- …………………..%
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem
składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.
Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie w terminie do 22.11.2019r.
Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................ …
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
- załatwienie wykonania reklamacji : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
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Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy :
……………………………….............................. tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .................zakres
odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... ......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................................zakres
odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)
lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)
……………………………………………………………………………………………………………….………
w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % całkowitej ceny
ofertowej brutto, w kwocie …….…………………………w formie:
…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
....................................................
(miejscowość i data)
* niepotrzebne skreśli

..................................................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Załącznik nr 2
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Przedmiar robót
na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 56
w Ciechanowie
1. REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO
1

KNR 2-02U 1624-01-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu o wysokości do 10 m.

2

1. (9,50*2+10,80)*6,7
KNR 4 20-04-050
Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku

3

1. 2,0*2,0
KNR 5 07-04-050
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderskiej.

4

1. (5,40*8,50)+(9,50*7,50)+(5,70*7,50)
KNR 4-04 0507-05-040
Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 5,62+6,30*2+0,92*2
KNR 5 35-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich wokół kominów, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
1. (9,50*2+10,80)*0,25+1,50*4*0,30+(0,80*2+0,50*2)*
0,30
KNR 5 35-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1. 9,50*2+10,80
KNR 5 35-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

199,66 m2

199,66
4,00 m2

4,00
159,90 m2

159,90
20,06 m

20,06
10,03 m2

10,03
29,80 m

29,80
13,40 m

1. 6,70*2
KNR 4 30-05-050
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24
cm

13,40
159,90 m2

KNR 4 30-02-050
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk przyjęto 10% powierzchni dachu

15,99 m2

1. 159,90*0,10
KNR 6 27-04-050
Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej dachu - desek, bali i
krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi na przykład impregnat
do drewna ALTAX lub HYLOTOX lub równoważne

15,99
191,88 m2

1. 159,90*1,20
KNR 4 10-01-050
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - 10% całości deskowania połaci dachowej

191,88
15,99 m2

1. 159,90*0,10
KNR AT-09 0103-03-050
Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,90 m, folia
paroprzepuszczalna 150 gr/m2 mocowana kontrłatami

15,99
159,90 m2

KNR 4 10-03-050
Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do
35 cm.

159,90 m2
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14

15

16

17

18

KNR 2-02U 0541-01-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas
nadrynnowy
1. (9,50*2+10,80)*0,25
KNR 05 41-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kolor ceglasty odpowiedni do koloru dachówki o
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy zarynnowe, obróbki kominów, obróbki lukar
dachowych.
1. (9,50*2+10,80)*0,30+1,50*4*0,30+(0,80*2+0,50*2)*
0,30+2,40*2*3*0,30+1,00*3*0,30+(2,40*1,10)*3+
(1,10*1,100,40*0,40)*3+1,40*2*0,30+2,20*0,30+(2,20*1,40(0,80*0,80)*2)+(1,40*1,40)
KNR 4 02-01-050
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian lukarn z desek niestruganych o grubości 19 mm
+ impregnacja roztworem solnym
1. (2,40*0,90)*3+(1,0*1,0-0,40*0,40)*3+(2,20*1,10(0,80*0,80)*2)+(1,40*1,10)
KNNRN 002-06 04-020-050
Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja ścian zewnętrznych lukarn dachowych
KNR 6 13-06-050
Izolacje cieplne pionowe z wełny mineralnej z płyt gr. 10 cm układanych na sucho - ściany
drewniane boczne i sufit lukarn mieszkalnych

7,45 m2

7,45
33,07 m2

33,07

11,68 m2

11,68
11,68 m2

11,68 m2

krotność= 1,00

19

20

KNR 4 14-11-040
Deski czołowe i wiatrowe - okap dachu + lukarny dachowe
1. (9,50*2+10,80)+1,0*3+2,20*3*2+1,40*2+2,20
KNR 00-15 0524-01-050
Pokrycie dachów dachówką holenderką cementową barwioną.

51,00 m

51,00
159,90 m2

21

KNR AT-09 0701-04-020
Dachówki cementowe barwione holenderki. Dachówki cementowe podwójne S- dachówki
specjalne wentylacyjne.

5,00 szt

22

KNR AT-09 0104-01-040
Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory.

20,06 m

23

KNR AT-09 0104-06-040
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy.

28,40 m

24

1. 9,0*2+10,40
KNR AT-09 0104-04-040
Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

28,40
5,40 m

25

1. 3,0+2,40
KNR K-05 0202-06-112
Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy

5,40
2,00 SZT.

26

KNR K-05 0202-06-112
Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior rozgałęźny

1,00 SZT.

27

KNR K-05 0202-07-112
Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów

3,00 SZT.

28

KNR K-05 0209-07-115
Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym.

1,00 kpl.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18
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KNR 2-02W 0522-02-040
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm dachu głównego - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej

29,80 m

1. 9,50*2+10,80
KNR 2-02W 0529-02-040
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej z montażem czyszczaków i kolan - połączenia z rynną - po 8 szt

29,80
13,40 m

1. 6,70*2
KNR 00-19 0930-01-050
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane uchylne jednodzielne o
powierzchni do 0,3 m2,obsadzone na kotwach stalowych

13,40
0,61 m2

1. 0,45*0,45*3
KNR 00-19 0930-05-050
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane rozwierane i uchylnorozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych

0,61
1,62 m2

1. 0,90*0,90*2
KNR 1 52-04-020
Wywietrzaki dachowe - kominki systemowe w kolorze dachówki (w miejscu istniejących
kominków wentylacyjnych)

1,62
5,00 szt

KNR 00-23 2611-01-050
Przygotowanie starego podłoża ścian komina poprzez oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie
wodą

3,60 m2

1. (1,00*2+0,50*2)*1,20
KNR 00-23 2612-06-050
Przetarcie i wygładzenie ścian komina.

3,60
3,60 m2

36

KNR 00-33 0128-0102-050
Malowanie ścian komina farbą fasadową w istniejącej kolorystyce.

3,60 m2

37

KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie starej dachówki i drewna z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora

6,71 m3

30

31

32

33

34

35

38

1. 159,90*0,04+10,30*0,03
KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie starej dachówki i drewna samochodami samowyładowczymi na każdy 1 km - na
odległość do 10 km - w miejsce wskazane przez inwestora
1. 6,71*9

6,71
60,39 m3

60,39

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18
Załącznik nr 3
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM ROBOTOM
BUDOWLANYM POLEGAJĄCYM NA REMONCIE DACHU
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/

Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data ..........................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści zapytania ofertowego 77/2019 wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym polegających na wymianie pokrycia dachowego
z pokryciem z dachówki.
Lp.

Nazwa zamówienia
i miejsce jego
wykonania

Wartość z
podatkiem
VAT w PLN

Zakres
wykonanych
prac

Termin
realizacji

Zamawiający
(nazwa, adres,
nr telefonu do
kontaktu)

Wykonawca
lub Partner
(nazwa)

Dokumenty /referencje/ potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone składamy w załączeniu.

.................................................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data ..........................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści zapytania ofertowego 77/2019 na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego
w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie, zamówienie niniejsze wykonywać będą
następujące osoby

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe
- posiadane
uprawnienia:
numer, rodzaj,
data wydania

Doświadczenie
zawodowe
(w latach)

Podstawa do
dysponowania
osobą

Do wykazu załączam uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

.................................................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18
Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z
administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
rodobeata@gmail.com.
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenie j/w
o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem
dotyczącym:
„Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym
przy ul. Sienkiewicza 56 w Ciechanowie”
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole
wyboru);
3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych,
organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem
udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.
Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:
Data i Podpis …………………………………………………..

