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nazwai adręs wykonawcy

ZAI,YTAIIIE oFERTowE

Nr sprawy 26/20ż0r.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie
w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
zaprasza do złożęnia ofert na: ocieplenie naroży budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie naroży ścian budynku przy ul. Andersa 52
w ciechanowie.
zakres robót:
l) Wykonanie prac zabezpieczających teren budynku, płyty balkonowych, oznakowania

i ogrodzenia terenu robót,
2) Ustawienie rusztowań o wysokości l9m.
3) Oczyszczenie i gruntowanię ścian naroży budynku w miejscach wyznaczonych przez

Zamawiającego.
Mocowanie układu ocieplającego do podłoża kołkami montażowymi w ilości  sztlmz
Mocowanie za pomocą kleju styropianu o gr. 5 cm lub 10cm EPS-70 frezowany.
Ułożenie dwóch warstw zapraw klejowej z siatką wzmacniającą
Montaż narożników ochronny ch.
Wykonanie Ęnku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego lub silikonowego
o strukturze,,baranka", grubośó krusrywa 1,5 mm w kolorze istniejącej elewacji.

9) Przełożenie rur spustowych.
l0) Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania powyższych prac.
11) Częściowego naprawa tynku mozaikowego w miejscach ubytków na cokole budynku.
12) Wywiezienie gruzu, oczyszczenie terenu i prace porządkowe po wykonanych robotach.
Przed złożeniem ofera koniecznie należy dokonać wizji lokalnej na budynku po ustaleniu
terminu z Zamawiajqcym
Okres wykonania zamówienia :

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty przel<azania budynku.
Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.-
DRI ul. Wyzwolenia 10a Cieclranów pok. nr l lub ze strony internetowej zamawiającego
www.tbsciechanow.pl.
Miejsce lub sposób uzyskania informacji : j.w., tel. (23) 672-23-04.
Wybór ofeit dokonany zostanie na podstawie ana|izy złożonych ofert. Zastrzega się możliwośó
swobodnego wyboru ofert oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyly.
Wymagania, jakie powinni spełniaó Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogq ubiegać się Wykonalłcy, którzy spełniajq następujqce warunki:
a) posiadają uprawnienia do łvystępowania 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 potęncjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenitt oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczęnię o wpisie do ewidencji działa|ności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę
do występowania w obrocię prawnym, wystawione nię wcześniej niż 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania ofert,

b) wypełnione i podpisany formularz ofertowy - zał, od nr l.
c) oŚwiadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych

i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
d) klauzula informacyjna - zał. nr 2,

8. Opis sposobu obliczenia ceny.
Należy podaó ceny jednostkowe w PLN z wyodrębnieniem należnego podatku YAT zaroboty
wykazane w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem wszystkich zobowiązańw tym
utrzymanie terenu robót, zabezpieczenie i oznakowanie tęrenu robót, koszty związ.ane z
zużyciem wody i energii, dodatkowe roboty uwzględniające wykonanie robót zgodnie ze sztllka
budowlaną, Cena podana w ofercie winna obejmowaó wszystkie koszĘ i składniki związane z
wykon an i em zam ów i en ia oraz warunkam i stawian y mi pr zez Zamaw iając e go.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofeĘ (związania ofertą).Cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia należy przedstawió w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofeftowego.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodnie z obmiarem robót powykonawczym pomnozonym przęz ceny
jednostkowe obejmującym roboĘ wykonane, odebrane ilościowo i jakościowo przez inspektora
nadzoru lub na podstawie podanej wartościjednostkowej r-g, średnich cen Sekocenbudu
materiałów, sprzętu i katalogów KNR.

9. Warunkiumowy:
l o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiającv powiadomi odrębnym pismem,r umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego

zapytania oraz danych zawaĘch w ofercie.
l0. Wymagania doĘczące zabezpieczęnia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego

wniesienia (eżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
l l. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęĘ niniejszym zamówieniem na okres

nie krótszy niż36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
12. Miejsce składania ofert:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14,06-400 Ciechanów

l3. Termin składania ofen:
OfeĘ należy składać do dnia 20.05.2020 r., godz. 10:00.

l4. Sposób przygotowania i składaniirofert:
Ofeftę wraz z wymaganymi dokumęntami należy umieśció w zabezpieczonej kopercie i złoĘć w
skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej
kopercie z oznaczeniem ;

"Zapytanie ofertowe nr §prawy 2612020r. - ocieplenie naroży budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie nr sprawy 26lż020".
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