
Załącznik nr 1/1 

                                                                                                             

 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 45/2011r. 

 

 

1.    Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza  do złożenia    

       oferty na :  wykonanie  usługi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot  

       Mieszkaniowych  ,będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

       i budynku będącego  administracją zleconą  wyszczególnionych w załączniku nr 2. 

       Dla budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych i  budynku będącego administracją  

       zleconą Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur  za wykonaną usługę deratyzacji  

       oddzielnie dla każdego budynku. 

2.    Przedmiot zamówienia: j.w. 

3.    Wymagany termin zakończenia przedmiotu zamówienia 28.10.2011r. 

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

       Ciechanów pok. nr 1 

5.    Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe   

       warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w. 

6.    Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

        Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania     

        przyczyny.   

7.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania usługi dezynsekcji                 

        i deratyzacji, których kopię należy załączyć do oferty. Do oferty należy załączyć również wykaz    

        przeprowadzonych i wykonanych deratyzacji o podobnym charakterze  z ich wartością i referencjami  

        w okresie  ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy za ten   

       okres.  

8.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę  jego   

       wniesienia  (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane 

9.    Warunki gwarancji: Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

10.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (załącznik nr 1)                  

       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  45/2011r. do postępowania                       

        o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi deratyzacji.” 

11.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2011 roku, do godziny 10,00  

      w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie  

       ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                          (podpis)    

 

 



 
   Załącznik nr 1 

 

                                      FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

  

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Okrzei 14  

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/ fax (023)672-38-18 
  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia wykonanie usługi deratyzacji dla budynków: 

 

1./ Budynki Wspólnot Mieszkaniowych (oznakowane Wspólnota Mieszkaniowa w zał. nr 2): 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

2./ Budynki komunalne (poz.4,6,9,10,12,13,23,24,25,26,27,29,31,33,40,42,43,45,47,49,52,55,57,         

                                        63, 81,89,90,91 ,96,97,100,101,102,106,112,116,117,118, 119, 

                                        126, 127,131,139,143,145, 150,151,152,153, 160,161,162 w zał. nr 2): 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

3./ Budynki stanowiące własność TBS Sp. z o.o. (oznakowane TBS w zał. nr 2) : 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

4./ Budynek  Administracji zleconej  (oznakowane Administracja zlecona zał. nr 2) 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

Wymagany termin zakończenia przedmiotu zamówienia do 28.10.2011r. 

Termin płatności: .......... dni  

Udzielam ………………… okresu gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia. 



 

 

Oświadczam, że: 

 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   

  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję   

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ______________________________________ 

                                                                                                 (imię i nazwisko)  

                                                                        podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  

 


