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

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

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 24/2012r. 

 

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

    działając w imieniu własnym, lecz na rachunek Gminy Miejskiej Ciechanów, zaprasza                               

    do złożenia oferty na: 

    wykonanie usługi polegającej na obsłudze wierzytelności pieniężnych Gminy Miejskiej Ciechanów   

    należnych od lokatorów mieszkań będących w zasobach w/w Gminy zarządzanych przez                              

    TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie. 

2. Przedmiot zamówienia: obsługa wierzytelności pieniężnych Gminy Miejskiej Ciechanów należnych  

    od lokatorów mieszkań będących w zasobach w/w Gminy zarządzanych przez TBS Sp. z o.o.                         

    w Ciechanowie. 

    Ilość zadłużonych  mieszkań :  do 1200  

3. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty jej podpisania. 

4. Wartość przedmiotu zamówienia tj. wynagrodzenia oferenta za cały okres obowiązywania  

    umowy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 14 000 EURO netto,                                             

    tj. kwoty netto: 56 274,40 zł. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego : TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie – DRI                   

    ul. Wyzwolenia 10a , Ciechanów, pokój nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego   

    www.tbsciechanow.pl 

6. Miejsce i sposób uzyskania informacji – j.w. tel. 23 672-23-04 

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

     Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania   

     bez podania przyczyny.   

8.  Oferty mogą składać oferenci, których przedmiot działalności obejmuje usługę będącą   

     przedmiotem zamówienia. 

     Do oferty należy dołączyć: 

        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)   aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego   

               oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

               Społecznego potwierdzającego,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na   

               ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem  

               zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  

               wykonania decyzji  właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

               upływem terminu składania ofert, 

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

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

               starannością. 

9.  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, 

http://www.tbsciechanow.pl/


       - wyliczanie prowizji i fakturowanie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych, 

       - umowa zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od jej podpisania z możliwością  

         wypowiedzenia jej przez każdą ze stron bez podawania przyczyn z okresem 30 dniowego   

         wypowiedzenia, 

       - po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca traci prawo do wynagrodzenia od rozpoczętych,                     

         w okresie trwania umowy, postępowań windykacyjnych. 

 10. Sposób przygotowania ofert:  

      ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1). 

      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 24/2012r. na wykonanie usługi polegającej na obsłudze wierzytelności pieniężnych  

      Gminy Miejskiej Ciechanów należnych od lokatorów mieszkań będących w zasobach w/w Gminy  

       zarządzanych przez TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie”. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2012 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. 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 – Tadeusza Bochnię 

  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

wykonanie usługi polegającej na obsłudze wierzytelności pieniężnych Gminy Miejskiej Ciechanów   

należnych od lokatorów mieszkań będących w zasobach w/w Gminy zarządzanych przez                              

TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie za stawkę  prowizyjną w wysokości: 
 
Wysokość stawki prowizyjnej naliczanej od podstawy stanowiącej sumę świadczeń uzyskanych od dłużników 

Zamawiającego  ………… % 

 

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 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT/ ..………. dni 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty 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 

 

Oświadczam, że akceptuję : 

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

  umowy. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................  
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Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                              (imię i nazwisko)  

                                                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 
 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 

 

 

 

 

 

 


