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

 

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

 

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 46/2012r. 

 

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

do złożenia oferty na : wymianę kompaktowych ciepłomierzy mieszkaniowych w ilości                

132 szt.  w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z 

o. o. w Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wymiana kompaktowych ciepłomierzy mieszkaniowych w ilości 132 szt. w budynkach 

mieszkalnych położonych w Ciechanowie: 

1.1. przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 – 64 szt. (z wyjątkiem lokali nr 13,46,50) 

1.2. przy ul. Sienkiewicza 37 – 29 szt. ( z wyjątkiem lokalu nr 19), 

1.3. przy ul. Witosa 70 – 39 szt. ( z wyjątkiem lokalu nr 2). 

3. Zakres szczegółowy zamówienia obejmuje: 

1) w przypadku wymiany ciepłomierzy: 

a)   demontaż istniejącego ciepłomierza przynależnego do lokalu mieszkalnego (w tym 

spisanie protokólarne nr ciepłomierza przynależnego do lokalu oraz stanu wskazania 

ciepłomierza), 

b)  dostawa z montażem nowego ciepłomierza przynależnego do lokalu mieszkalnego           

(w tym spisanie protokólarne nr ciepłomierza przynależnego do lokalu), 

c)  plombowanie nowego ciepłomierza - materiał Wykonawcy  

             Przedmiot zamówienia obejmuje ciepłomierze kompaktowe spełniające poniższe warunki: 

a) Ciepłomierz kompaktowy  

b) Średnica nominalna DN 15 

c) Przepływ nominalny Qn=0,6 m
3
/h 

d) Długość korpusu ciepłomierza 105 mm 

e) Licznik musi być zalegalizowany 

f) Zabudowa pozioma i pionowa 

g) Bateria zapewniająca prace nie krócej niż 5 lat 

h) Ciepłomierz o parametrach nie mniejszych jak na przykład dla ciepłomierza  

modelu Compact V.  

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych ciepłomierzy 

potwierdzające, że spełniają one wymogi Zamawiającego. 

Ilość ciepłomierzy przeznaczonych do wymiany: 132 szt. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca odkupił od Zamawiającego zdemontowane 

ciepłomierze (cenę odkupu należy uwzględnić w cenie ciepłomierzy nowych). 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynków po uprzednim uzgodnieniu terminu                       

z Zamawiającym w celu rzetelnego skalkulowania ceny oferty. Ciepłomierze usytuowane                          

są w szlachtach ściennych zlokalizowanych na klatkach schodowych budynku – wykonanie 

zamówienia nie wymaga wejścia do lokali mieszkalnych. 

4. Termin wykonania zamówienia sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między   

Zamawiającym  a Wykonawcą, jednak nie później niż 35 dni od dnia podpisania umowy. 



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

10a Ciechanów lub na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl. 

6. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. (023) 672-23-04. 

7. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

8.  Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny.  

9. Zastrzega się możliwość zmniejszenia  ilości  ciepłomierzy przeznaczonych do wymiany. 

10.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów                    

i oświadczeń :  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                    

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu            

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione               

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie skarbowym i ZUS, 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

4) wykaz dotychczas zrealizowanych robót związanych z wymianą ciepłomierzy 

potwierdzonych odpowiednimi referencjami. 

11. Warunki umowy: 

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

zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści, niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  

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

wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane. 

13. Warunki gwarancji. 

Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wymagane jest udzielenie gwarancji                    

na okres nie krótszy niż 24 m-cy od daty bezusterkowego końcowego ich odbioru.                       

Na zamontowanie urządzenia wymagane jest udzielenie gwarancji na cały okres 

międzylegalizacyjny, licząc  od daty podpisania protokółu odbioru robót. 

14. 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 "Ciepłomierze 

nr sprawy 46”. 

15. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2012 roku, do godziny 

12:00   w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                      

w Ciechanowie przy Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbsciechanow.pl/


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 

06-400 Ciechanów 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

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

 

Zobowiązania oferenta 
 

Zobowiązuje się do wymiany kompaktowych ciepłomierzy mieszkaniowych w ilości 132 szt.. w budynkach 

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia szt. Cena netto  

za 1 szt. 

Razem 

netto 

[zł] 

VAT Razem  

brutto 

[zł] 

1  Wymiana kompaktowych 

ciepłomierzy 

mieszkaniowych 

 

132     

OGÓŁEM 

 

132     

 

 

Warunki gwarancji : 

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

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

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

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

 

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 /minimum 30 dni/:  ……………. dni  

Termin wykonania zamówienia sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym,             

a Wykonawcą, jednak nie później niż w okresie 35 dni od podpisania umowy. 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

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

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

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



Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy. 

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

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

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

 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                    ______________________________________ 

                                                                                              (imię i nazwisko)  

                                                                     data podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


