
Załącznik nr 1/1 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 51/2014r. 

 

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie                       

    w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Ciechanowie   

    zaprasza do złożenia oferty na : Remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku  

    mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie. 

 2. Przedmiotem zamówienia jest  remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku  

    mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 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 robót obejmuje : 

     1. Wykonanie daszków zabezpieczających nad  wejściami do budynku z zabezpieczeniem  

          i oznakowaniem terenu objętego robotami. 

      2. Rozbiórkę starych rynien i obróbek blacharskich. 

      3. Rozebranie pokrycia dachowego ze starych dachówek z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego  

      4. Rozebranie poszycia dachowego z łat. 

      5. Częściowa wymiana zagrzybionych i spróchniałych desek poszycia dachu.. 

      6. Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej i poszycia z desek. 

      8. Wykonanie nowego poszycia z łat i kontrłat z izolacją z folii – wiatroizolacja 

      9. Wymiana deskowania lukarn. 

     10. Częściowa wymiana stolarki okiennej w lukarnach dachowych na stolarkę z pcv. 

     11. Pokrycie dachu dachówką holenderką typu S cementową barwioną na kolor ceglany. 

     12. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej. 

     13. Montaż systemowych wyłazów dachowych, ław kominiarskich i płotków przeciwśnieżnych. 

     14. Montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 

     15. Odtworzenie istniejących kominków wentylacyjnych z blachy powlekanej. 

     16. 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 na w/w obiekcie po ustaleniu terminu                                  

       z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za organizację i porządek w miejscu prowadzenia   

       robót. 

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 30 dni od daty przekazania 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 pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest    

               krótszy w tym okresie wykazali się realizacją   przynajmniej jednej roboty o podobnym     

               zakresie i charakterze o wartości nie mniejszej niż 40.000,00zł  , 

          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): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu    

      będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania    

      umowy w wysokości: 10% 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 formie  

       pieniężnej na konto Zamawiającego w formie: przelewem potwierdzonym przez bank. 

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 51/2014r. na remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego  

      przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie”. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2014 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 WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                 ……........................................   

Numer faksu:   ………………………………  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Okrzei 7 w Ciechanowie 

w imieniu której występuje: 

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 – Tadeusza Bochnię  

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

Remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 7 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 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

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 

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  10 % całkowitej ceny 

ofertowej, w kwocie …….…………………………w formie: gotówka przelewem potwierdzonym przez bank 

 

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
* niepotrzebne skreśli 

 



Załącznik nr 2 

 
Przedmiar robót 

na remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego  

      przy ul. Okrzei 7 w Ciechanowie 

 

1. Dach ( wymiana istniejącego pokrycia ) 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010535-

08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 

ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z 

blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 

 

m2 40,800 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-040507-

04-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki 

korytkowej,holenderskiej,mnicha,mniszki 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-041101-

02-060 

Transport i utylizacja dachówki. do 1 km 
krotność= 1,000 

 

m3 7,072 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010430-

05-050 

Rozebranie elementów więźb dachowych - 

ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm. 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020410-

01-050 

Czyszczenie konstrukcji więźby szczotkami 

drucianymi + impregnacja roztworem solnym  

. 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 20604-

020-050 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana 

do konstrukcji drewnianej 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020410-

04-050 

Kontrłaty 30x40mm z tarcicy nasyc. 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020410-

03-050 

Olacenie polaci dachowych latami 30x40mm,o 

rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010402-

01-050 

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z 

desek niestruganych o grub. 19 mm 
krotność= 1,000 

 

m2 15,400 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-

02W0613-06-

050 

Izolacja z wełny mineralnej gr.10 cm bocznych 

ścianek lukarn 
krotność= 1,000 

 

m2 15,400 

 



1 2 3 4 5 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U-

0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
krotność= 1,000 

 

m2 48,300 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020504-

03-050 

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa 

cement. 
krotność= 1,000 

 

m2 353,596 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-02U-

0539-01-040 

(z.VI) Pokrycie dachów montaż gąsiorów 
krotność= 1,000 

 

m 48,200 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010416-

01-040 

Poziome ławy kominiarskie- kalenica budynku 

( kolor blachy) 
krotność= 1,000 

 

m 7,200 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021218-

01-112 

Stopnie kominiarskie 
krotność= 1,000 

 

SZT. 6,000 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010416-

01-040 

Bariery śniegowe systemowe 
krotność= 1,000 

 

m 44,430 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-

02W1016-07-

020 

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 
krotność= 1,000 

 

szt 2,000 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-170152-

02-112 

kominki dachowe wentylacyjne 
krotność= 1,000 

 

SZT. 6,000 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-010108-

17-060 

Wywiezienie samochodami 

samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 

konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

m3 0,676 

 

 

2. Rynny 
Nr. Spec.:  
 

 
1 2 3 4 5 

 20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-

01W0545-04-

040 

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się 

do użytku 
krotność= 1,000 

 

m 68,740 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-

01W0545-06-

040 

Rozebranie rury spustowej z blachy nie 

nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 

 

m 31,600 

 



1 2 3 4 5 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 0015II-

0528-04-040 

Rynny dachowe z blachy powlekanej 

półokrągłe o śr. 15,0 cm 
krotność= 1,000 

 

m 68,740 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 0015II-

0529-03-040 

Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 12 

cm 
krotność= 1,000 

 

m 31,600 

 

 


