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                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

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

 

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

 

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

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 62/2015r. 

 

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6                           

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

    w  Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na :  remont balkonów w mieszkaniach nr 6, 7, 10                      

    w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w mieszkaniach nr 6, 7, 10                      

    w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie,  

    w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji   

    technicznej wykonania i odbioru robót.  
    Zakres robót obejmuje : 

    1. Ustawienie rusztowań i zabezpieczenie terenu wokół remontowanych balkonów. 

    2. Rozebranie starych płytek gresowych – dot. balkonu z istniejącą płytą balkonową. 

    3. Rozebranie starych płyt żelbetowych balkonów remontowanych (mieszkania nr 6, 7 , 10). 

    4. Wykonanie nowych płyt żelbetowych balkonowych (mieszkanie nr 6, 7, 10). 

    5. Wykonanie izolacji płyt balkonowych w systemie Ceresit. 

    6. Obłożenie płyt balkonowych płytkami gresowymi antypoślizgowymi 30x30 cm. 

    7. Obróbki krawędzi i boków balkonów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

    8. Wykonanie nowych balustrad balkonowych stalowych (mieszkanie nr 6, 7, 10). 

    9. Uzupełnienie docieplenia ścian w obrębie remontowanych płyt balkonowych. 

   10. Malowanie spodów i boków remontowanych płyt balkonowych farbą silikatową w istniejącej  

         kolorystyce budynku. 

   11. Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu wokół budynku po wykonanych robotach 

         oraz wszystkie inne roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w projekcie budowlanym,   

         przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 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 40 dni od daty przekazania balkonów 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 osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą  

                uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji   

                zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                 

                a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz               

                i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia   

                personel : kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w   

                kierowaniu robotami określonymi przedmiotem zamówienia;  wymagane złożeniem  

                uprawnień budowlanych i aktualnym potwierdzeniem  członkowstwa we właściwej izbie   

          samorządu  zawodowego, 

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

          g)  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 projekt budowlany, specyfikacje techniczną wykonania               

      i odbioru robót, załączony  przedmiar robót (zał. nr 2) 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 62/2015r. remont balkonów w mieszkaniach nr 6, 7, 10 w budynku mieszkalnym przy  

       ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie”. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2015 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 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie 

w imieniu, której występuje 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

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

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez: 

Prezesa Zarządu – Krzysztofa Rutkowskiego 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

remont balkonów w mieszkaniach nr 6, 7, 10 w budynku mieszkalnym  

przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 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 40 dni od daty przekazania budynku do wykonania 

robót. 

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

bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

 

 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


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 

                                               na remont balkonów w mieszkaniach nr 6, 7, 10                      

    w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 6 w Ciechanowie 

 

1. Remont balkonów - mieszkania nr 6, nr 7, nr 10 

 

1 KNR 2-02 1604-02-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 

 

56,00 m2 

1. 4,0*9,0+4,0*5,0    56,00 

2 KNR 4-01 0819-15-050 

Rozebranie starych płytek gresowych - dot. balkonu z istniejącą płyta balkonową. 

 

2,56 m2 

1. 0,90*2,85    2,56 

3 KNR 4-04 0306-01-060 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych za pomocą specjalistycznego sprzętu (unikając urządzeń 

wprowadzających konstrukcje w drgania). 

 

2,16 m3 

1. 0,72*3    2,16 

4 KNR 2-02 0290-04-034 

Zbrojenie płyty balkonowej prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi 10 mm - nowe 

wklejone pręty (22szt. fi 10 mm co 13 cm na jedną płytę balkonową) 

 

0,05 t 

1. (22*1,19)*0,00062*3    0,05 

5 KNR 2-02 0602-01-050 

Nakładanie warstwy szczepnej na złączu beton-beton CD 30 Ceresit 

 

7,70 m2 

1. (2,85*0,90)*3    7,70 

6 KNR 2-02 0262-05-060 

Balkonowa płyta żelbetowa w deskowaniu systemowym o stos. deskow. obw. do przekroju do 

16 - beton C20/25 

 

1,15 m3 

1. (2,85*0,90)*0,15*3    1,15 

7 KNR 2-02 0602-01-050 

Emulsja CC 81 do wytwarzania warst kontaktowych. 

 

7,70 m2 

1. (0,90*2,85)*3    7,70 

8 KNR 2-02U 1132-01-050 

Warstwy spadkowe jastrych CN83 

 

 

7,70 m2 

1. (0,90*2,85)*3    7,70 

9 KNR 2-02U 1132-02-050 

Potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy spadkowej jastrych CN83 - 2 potrącenia 

 

15,40 m2 

1. 7,70*2    15,40 

10 KNR 2-02U 1130-0201-050 

Powłoka uszczelniajaca krystalizujaca CR90 

 

7,70 m2 

1. (0,90*2,85)*3    7,70 

11 KNR 2-02 1121-05-050 

Okładziny płyt balkonowych z płytek 30x30 cm antyposlizgowych układanych na klej elastyk 

metodą kombinowaną. 

 

10,26 m2 

1. (0,90*2,85)*4    10,26 

12 KNR 2-02 0506-03-050 

Obróbki krawędzi balkonów i czól balkonów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

 

8,37 m2 

1. (2,85+0,90*2)*0,30*3 +(2,85+0,90*2)*0,30*3    8,37 



13 KNR 2-02 1209-02-040 

Balustrady balkonowe proste z pochwytami stalowymi zgodnie z opracowanym projektem 

budowlanym. 

 

13,95 m 

1. (2,85+0,90*2)*3    13,95 

14 KNR 00-23 2614-02-050 

Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian. gr. 12 cm  przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z 

przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej w istniejącej kolorystyce - ubytki po 

wykonaniu nowych płyt żelbetowych. 

 

3,31 m2 

1. ((0,30*2,85)+(0,50*0,50))*3    3,31 

15 KNR 00-33 0128-0103-050 

Malowanie spodów i boków płyt balkonowych farbą silikatową w istniejącej kolorystyce - 

farba np. CT 54 Ceresit 

 

9,79 m2 

1. (2,85*0,90)*3+(2,85+0,90*2)*0,15*3    9,79 

16 KNR 4-01 0108-18-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 

gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km 

 

2,24 m3 

1. 2,56*0,03+2,16    2,24 

17 KNR 4-01 0108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 

na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  - na odl. do 5 km 

 

8,96 m3 

1. 2,24*4    8,96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


