
Załącznik nr 1/1 

 

 

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

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

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 76/2016r. 

 

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

    złożenia oferty na : wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ze zmianą otworu okiennego  

    na drzwiowy w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie.                     

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu stalowego dla osoby niepełnosprawnej ze  

    zmianą otworu okiennego na drzwiowy w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w   

    Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym przedmiarze robót   

    i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie   

    Działu  Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie w godzinach               

    od 7:30 do 14:30  
    Zakres robót obejmuje : 

        1. Rozbiórka zbędnych elementów betonowych. 

        2. Wykucie okna pcv z muru – okno do odzysku 

        3. Poszerzenie otworu w ścianie zewnętrznej z cegły – dla obsadzenia drzwi z pcv 

        4. Wykonanie przesklepień w ścianach z cegły dla obsadzenia  drzwi j.w. 

        5. Roboty naprawcze związane z naprawą tynków zewnętrznych i wewnętrznych ościeży. 

        6. Wykonanie i montaż podjazdu stalowego dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z projektem. 

        7. Wykonanie słupków żelbetowych dla obsadzenia podjazdu.  

        8. Wykonanie płyty wjazdowej na podjazd z kostki betonowej brukowej gr  6 cm. 

        9. Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu w miejscach prowadzonych robót. 

       Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu                                  

       z Zamawiającym.  

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 35 dni od daty przekazania terenu i budynku  

       do wykonania robót. 

4.    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)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

         i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

         e)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

         f)   referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą          

               starannością. 

8. Warunki umowy: 

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

       zapytania oraz danych zawartych w ofercie.  
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

     wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane. 

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  projekt budowlany, przedmiar robót (zał. nr 2) 

     i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną na w/w obiekcie. 

     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 76/2016r. na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ze zmianą otworu   

      okiennego na drzwiowy w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie”. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2016 roku, do godziny 10,00  

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

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1                                                                                           

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                
Dane dotyczące oferenta 

 

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

 

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

 

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

 

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

   

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

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Okrzei 14 

 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:  

wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ze zmianą otworu okiennego na drzwiowy w budynku 

mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie za kwotę:  

 

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  

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

    oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 35 dni od daty przekazania terenu i budynku do 

wykonania robót. 

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ...........................................................................................................  

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 

 

 



Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Oświadczam, że akceptuję : 

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   

  umowy. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          _____________________________________ 

                                                                                                               (imię i nazwisko)  

                                                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 
 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 

 

Przedmiar robót 

wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ze  zmianą otworu okiennego na drzwiowy w budynku 

mieszkalnym przy ul. Okrzei 11 w Ciechanowie 

 

1. Roboty rozbiórkowe 

1 KNR 4-01 0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  

 

1,06 m3 

1. 1,60*1,20*0,55    1,06 

2 KNR 00-19 0928-06-050 

Demontaż okna z PCV o pow. do 1,5 m2 (okno do odzysku) 

 

1,51 m2 

1. 1,04*1,45    1,51 

3 KNR 4-01 0354-12-040 

Wykucie z muru podokienników. 

 

1,15 m 

4 KNR 4-01 0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. 

 

0,41 m3 

1. 1,15*0,75*0,38+0,10*2,25*0,38    0,41 

5 KNR 4-01 0336-06-040 

Wykucie bruzd poziomych na zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia belek 

stalowych. 

 

2,60 m 

1. 1,30*2    2,60 

6 KNR 4-04I 1105-01-060 

Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i 

mechanicznym wyładunku na odległość 1 km 

 

1,38 m3 

1. 1,05+0,328    1,38 

7 KNR 4-04I 1105-02-060 

Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 

wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km - na odl. 5 km 

 

5,52 m3 

1. 1,38*4    5,52 

2. Roboty towarzyszące  

8 KNR 2-31 0101-05-050 

Ręczne wykonywanie koryt. Głębokość 20 cm.  

 

6,00 m2 

1. 1,50*4,0    6,00 

9 KNR 2-31 0103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Kategoria gruntu III-IV 

 

6,00 m2 

10 KNR 2-31 0106-01-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

 

6,00 m2 

11 KNR 2-31 0106-02-050 

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - do gr. 10 

cm 

 

24,00 m2 

1. 6,0*4    24,00 

12 KNR 2-31 0105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 

cm 

 

6,00 m2 



13 KNR 2-31 0105-06-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - do gr. 

5 cm 

 

12,00 m2 

1. 6,0*2    12,00 

14 KNR 2-31I 0511-01-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce 

piaskowej 

 

6,00 m2 

15 KNR 2-31 0407-01-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową 

 

9,50 m 

1. 9,50    9,50 

16 KNR 2-02 1206-06-050 

Wykonanie i montaż podjazdu dl osób niepełnosprawnych z podestami ze stali płaskiej 

 

18,45 m2 

1. 1,50*1,50+13,50*1,20    18,45 

17 KNR 2-02 1207-05-040 

Wykonanie i montaż balustrad stalowych do podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

 

31,80 m 

1. 1,50+15,0*2+0,30    31,80 

18 KNR 2-01 0312-10-020 

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii 

III. 

 

14,00 szt 

1. 7*2    14,00 

19 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 

 

0,13 m3 

1. 0,30*0,30*0,10*14    0,13 

20 KNR 2-02 0204-01-060 

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3. 

 

0,22 m3 

1. 0,20*0,20*0,40*14    0,22 

21 KNR 2-02 1219-08-020 

Obsadzenie w stopkach śrub kotwiących słupki konstrukcji podjazdu. 

 

56,00 szt 

1. 14*4    56,00 

3. Roboty budowlane uzupełniające 

22 Wacetob KNR 401 0314-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych 

 

1,30 m 

23 Wacetob KNR 401 0703-03-040 

Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitza" na stopkach belek 

 

1,30 m 

24 Wacetob KNR 401 0704-03-050 

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 

 

0,65 m2 

1. 1,30*0,50    0,65 

25 KNR 00-19 1023-12-050 

Montaż drzwi wejściowych z PCV z obustronną obróbką obsadzenia 

 

2,30 m2 

1. 1,00*2,30    2,30 

 


