
                                           Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                                           06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                                           tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 
Załącznik nr 1/1 

                                                                                                             

 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 79/2017r. 

 

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

do złożenia oferty na:  wykonanie  usługi deratyzacji w budynkach mieszkalnych komunalnych, 

wyszczególnionych w załączniku nr 2.  

2. Przedmiot zamówienia: j.w. 

Zamawiający informuje, że z wyłonionym w przetargu Wykonawcą może być zawarta umowa  na 

usługę deratyzacji w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych  i będących własnością 

TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie i  w budynku Administracji zleconej. 

3. Wymagany termin zakończenia przedmiotu zamówienia 27.10.2017r. 

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. 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 - uprawnień do wykonania 

usługi dezynsekcji  i deratyzacji 

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) zaakceptowany projekt umowy –zał. nr 3, 

d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym 

płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

e) kserokopię uprawnień do wykonania dezynsekcji i deratyzacji, 

f) 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,                        



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

starannością. 

h) wykaz stosowanych przez Wykonawcę środków deratyzacyjnych dopuszczonych do 

użytkowania na terenie RP z aktualną rejestracją Państwowego Zakładu Higieny oraz Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z kserokopiami poświadczonych za zgodność z oryginałem 

aktualnych kart charakterystyk preparatów niebezpiecznych lub niebezpiecznych substancji 

chemicznych sporządzonych stosownie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588z późn. zm.). 

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  79/2017r. do postępowania                      

udzielenie zamówienia na wykonanie usługi deratyzacji”. 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2017 roku, do godziny 13,00  

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

ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ……….………………………………… 

/podpis Zamawiającego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   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: 

 

L.p. Adres budynku 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 m2  

powierzchni  

[zł] 

Razem 

netto 

[zł] 

VAT 

[zł] 

Razem 

brutto 

[zł] 

 

      Budynku Komunalne  

 

9058,40 

 

    

 

Wymagany termin zakończenia przedmiotu zamówienia do 27.10.2017r. 

 

Termin płatności: /min 30 dni/.......... dni 

  

Udzielam ……………/min 6 miesięcy/ 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  n azwisko)   

                                                        podpis  uprawnionego  przed st awici e l a  wykonawcy  

 
 

 

 



 

                                                                                                    Załącznik nr 2 

 

WYKAZ    BUDYNKÓW   KOMUNALNYCH 

będących w zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ciechanowie 

w których należy przeprowadzić deratyzację. 

     Lp. L O K A L I Z A C J A Pow. Piwnic U W A G I NIP 

1 17 Stycznia 19 171,60     

2 17 Stycznia 21 176,80     

3 17 Stycznia 23 244,80     

4 17 Stycznia 25 244,80     

5 17 Stycznia 48 164,80     

6 17 Stycznia 50 164,80     

7 Graniczna 43 315,20     

8 Hallera 5 80,20     

9 Hallera 9 80     

10 Hallera 13/15 159     

11 Hallera 19 205,20     

12 Hallera 21 72,60     

13 Komunalna 7A 317     

14 Komunalna 7B 317,80     

15 Moniuszki 1/3 106,30     

16 Moniuszki 2/4 106,20     

17 Moniuszki 5/7 106,20     

18 Moniuszki 8 51,40     

19 Moniuszki 9/11 110,10     

20 Moniuszki 13 55,80     

21 Moniuszki 16 53,10     

22 Narutowicza 6/12 318     

23 Nowozagumienna 13 139,20     

24 Okrzei 1 295,20     

25 Okrzei 5 295,20     

26 Okrzei 12 203,40     

27 Okrzei 13 420     

28 Okrzei 16 220     

29 Okrzei 22 220     

30 Piłsudskiego 1 701,20     

31 Pow.Warszawskich 7 82,20     

32 Sienkiewicza 17/19 112,50     

33 Sienkiewicza 34/36 162,80     

34 Sienkiewicza 35 254,80     

35 Sienkiewicza 38/40 102,40     

36 Sienkiewicza 46/48 99,60     

37 Sienkiewicza 47 49,70     

38 Sienkiewicza 53/55 106,40     

39 Sienkiewicza 56 47,60     

40 Sienkiewicza 57/59 102,80     

41 Sienkiewicza 7 142     



42 Sienkiewicza 74 52,70     

43 Ściegiennego 5 86,30     

44 Wojska Polskiego 28 148,30     

45 Wojska Polskiego 28A 250     

46 Wojska Polskiego 28B 250     

47 Wojska Polskiego 28C 250     

48 Wyzwolenia 7 267,20     

49 Wyzwolenia 13 158,80     

50 Wyzwolenia 17 216,40     

R a z e m 9058,40     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Wzór umowy     
 

Zawarta w dniu ………………2017r.  w Ciechanowie pomiędzy: 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spotka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14 , 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000112949 , 

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie,  REGON 130341967 

 

reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu    -  Łukasza Lewandowskiego 

zwanym w treści umowy   „Zamawiającym” 

a 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………, REGON …………………………. 

 

reprezentowanym przez : 

 

………………………… - ……………………………… 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  

w rezultacie wyboru oferty w przetargu została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, do wykonania usługę deratyzacji w budynkach mieszkalnych 

komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  w Ciechanowie. 

2. Wykaz budynków, w których należy przeprowadzić usługę deratyzacji stanowi załącznik nr 2  do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 27.10.2017r. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca w wykonaniu usługi zastosuje produkty, materiały i substancje wprowadzone do obrotu zgodnie z 

przepisami ustawy o produktach biobójczych i dopuszczonych przez Państwowy Zakład Higieny. 

3. Wykonawca gwarantuje zgodność stosowanych materiałów i substancji z wymogami, o których mowa w pkt. 2. 

4. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanej usługi i udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji za 

wykonane przez Siebie pracę od dnia wykonania usługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić usługę deratyzacji w sposób skuteczny. 

§3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą : 

w wysokości: ………………… netto plus podatek VAT w wysokości ………….. zł; brutto …………….  

słownie: ……………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmiennej wysokości obowiązuje w całości do końca zawartej umowy w 

przypadku wykonania usługi  w planowanych ilościach. 

 

§4 

Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy, nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. dla budynków komunalnych po wykonaniu zamówienia z terminem płatności 30 

dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



§5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne                           

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od   

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 2% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości umownej wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w § 6, § 7. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

§6 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części    

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§7 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy realizacji przedmiotu umowy                                   

bez  uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………….. na wykonane roboty licząc od daty bezusterkowego 

odbioru.  

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który jest 

zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia zaistnieniu  wad. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych sprawdzeń. 

2. Odbiór, o którym mowa w ust. l, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy                       

i Zamawiającego. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając                  

o  tym Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy  w całości. 

5. Z czynności odbioru końcowego, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

§10 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

     nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 

     postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

     oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

     przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 11 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd. 



 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych - 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i  dwóch egzemplarzach Zamawiającego. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy 

 

1./ Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2./ Wykaz budynków komunalnych będących w zarządzie TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie,  w których należy   

      przeprowadzić deratyzację – załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 
Akceptacja:       

 

 


