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

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

 

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 71/2015r. 

 

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

do złożenia oferty na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74 w 

Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74           

w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
       Zakres robót obejmuje: 

              1.    Wydzielenie terenu robót. 

2.    Ustawienie i zabezpieczenie siatkowe rusztowań do wykonania robót remontowych. 

3.    Zabezpieczenie folią polietylenową okien i drzwi wejściowych. 

4. Skucie starych tynków, oczyszczenie i zmycie podłoża ścian szczytowych zewnętrznych. 

              6.    Wykonanie nowych tynków „ciepłych” typu Izocer T-500. 

              7.    Wykonanie nowych gzymsów opaskowych przyokiennych. 

              8.    Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych gzymsu okapowego i gzymsu ościeży drzwi   

                     wejściowych . 

              9.    Dwukrotne malowanie tynków j.w. farbami ceramicznymi fasadowymi wg kolorystyki wykazanej  

                     w projekcie budowlanym. 

             10.   Wykonanie tynków mozaikowych na cokole budynku. 

             11.   Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

             12.   Demontaż i ponowny montaż podokienników zewnętrznych w kolorze brązowym. 

             13.   Wymiana podokienników zewnętrznych w kolorze białym na kolor brązowy. 

             14.   Wymiana 2 szt. okienek z pcv na klatce schodowej. 

             15.   Wymiana 7 szt. okienek piwnicznych na okienka pcv. 

             16.   Montaż daszka z pokryciem z płyt poliwęglanowych nad drzwiami wejściowymi do budynku.  

             17.   Opuszczenie oprawy porcelanowej oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi. 

             18.   Rozebranie starego podłoża betonowego opaski wokół budynku. 

             19.   Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej szarej gr. 6 cm. 

             20.   Remont wpustów piwnicznych z wykonaniem nowych nakryw drewnianych obitych blachą   

                     powlekana. 

             14.   Uporządkowanie i wywóz gruzu i nieczystości z terenu prowadzonych robót, 

                     oraz wszystkie 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 obiektach  po ustaleniu terminu                                         

 z Zamawiającym. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia : 40 dni od daty przekazania budynku do wykonania 

robót. 

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego 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. 23 672-23-04 

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 trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze 

                z podaniem ich wartości,           

         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 oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień  

        wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.  

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 robót oddzielnie dla   

       każdego budynku. 

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), projekt budowlany,    

     specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną budynku. 

     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 71/2015r. na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74                       

     w Ciechanowie.” 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.08. 2015 roku, do godziny 11,00  

      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 

reprezentowana przez: 

Prezesa Zarządu – Krzysztofa Rutkowskiego 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74 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 (minimum 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.  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

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

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

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

 

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


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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik 2 

 

Przedmiar robót 

na remont elewacji  budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 74 w Ciechanowie 

 

1. Elewacja budynku 

 

1 KNR 2-02 1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. 

 

212,91 m2 

1. (9,80*2+10,60)*7,05    212,91 

2 KNR 2-02 0925-01-050 

Osłony okien i drzwi folią polietylenową 

 

18,73 m2 

1. (0,57*0,97)*4+(0,95*1,15)*6+(1,12*1,78)*5    18,73 

3 KNR 4-01 0401 0354-11-040 

Wykucie z muru podokienników stalowych 

 

13,70 m 

1. 1,10*11+0,80*2    13,70 

4 KNR 4-01 0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 

 

15,00 m 

1. 7,50*2    15,00 

5 KNR 4-01 0701-06-050 

Odbicie tynków zewnętrznych z oczyszczeniem podłoża ścian.. 

 

126,82 m2 

1. ((9,80+9,45*2)*7,05-(0,95*1,15)*6-

(1,12*1,78)*5-(0,57*0,97)*4-(1,08*2,25))*0,70 

   126,82 

6 KNR 4-01 0714-0401-050 

Wykonanie tynków podkładowych - szpryc 

 

181,17 m2 

1. (9,80+9,45*2)*7,05-(0,95*1,15)*6-(1,12*1,78)*5-

(0,57*0,97)*4-(1,08*2,25) 

   181,17 

7 KNR 2-02 0910-01-050 

Tynki zewnętrzne szlachetne z tynku "ciepłego" typu Izocert T-500 o grubości 2-4 cm, 

wykonane ręcznie 

 

181,17 m2 

1. (9,80+9,45*2)*7,05-(0,95*1,15)*6-(1,12*1,78)*5-

(0,57*0,97)*4-(1,08*2,25) 

   181,17 

8 KNR 2-02 0910-02-050 

Tynki zewnętrzne szlachetne z tynku "ciepłego" typu Izocer wykonane ręcznie. Tynki ościeży o 

szerokości do 15 cm. 

 

7,94 m2 

1. (0,95+1,15*2)*0,15*6+(0,57+0,97*2)*0,15*4+(1,

12+1,78*2)*0,15*5 

   7,94 

9 KNR 2-02 0916-02-040 

Profile ciągnione wykonane ręcznie o szerokości do 15 cm w rozwinięciu - gzymsy 

przyokienne 

 

69,98 m 

1. (1,12*2+1,78*2)*5+(1,15*2+1,30*2)*6+(0,57*2*

1,27*2)*4 

   69,98 

10 KNR 4-01 0722-0201-050 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych gzymsu okapowego i 

gzymsów ościeży drzwiowych /przyjąć 2x r-g/ 

 

22,29 m2 

1. (10,40+9,75*2)*0,60+(2,25*2+1,30)*0,75    22,29 

11 KNR 2-02 1505-10-050 

Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbami ceramicznymi fasadowymi wg 

kolorystyki wykazanej w projekcie budowlanym. 

 

198,15 m2 

1. 181,17+22,29+7,94-13,25    198,15 

12 KNR 00-33 0124-0401-050 

Wykonanie tynków żywicznych na cokole budynku. 

 

13,25 m2 

1. (9,80+9,45*2-2,20)*0,50    13,25 



13 KNR 2-02 0129-02-020 

Ponowne obsadzenie podokienników zewnętrznych w kolorze brązowych - podokienniki z 

demontażu. 

 

8,00 szt 

14 KNR 2-02W 0529-02-040 

Ponowny montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy 

stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu. 

 

15,00 m 

1. 7,50*2    15,00 

15 KNR 2-02W 202W 1220-04-050 

Konstrukcje stalowe daszków, jednospadowe - 1 szt. daszek nad drzwiami wejściowymi z 

poliwęglanu komorowego 

 

1,80 m2 

1. 2,0*0,90    1,80 

16 KNR 4-03 0602-03-020 - analogia 

Opuszczenie oprawy porcelanowej o ok. 0,30m - przyjąć r-g x2 

 

1,00 szt 

17 KNR 4-01 0308-04-020 

Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 

 

4,00 szt 

1. 2+2    4,00 

18 KNR 4-01 0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 

 

1,00 szt 

19 KNR 2-02 1219-08-020 

Uchwyty do flag potrójne. 

 

1,00 szt 

20 KNR 13-26 0407-04-020 

Malowanie liter i cyfr na powierzchni zewnętrznych ścian  - nazwa ulicy i numer budynku - 

UL. Sienkiewicza 74 

 

17,00 szt 

2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku, okienek na klatce schodowej i okienek piwnicznych 

 

21 KNR 4-01 0354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 

 

2,43 m2 

1. 1,08*2,25    2,43 

22 KNR 2-02W 1203-04-050 

Dostawa i montaz drzwi stalowych ciepłych malowanych proszkowo z szybką o wym. 

0,3mx0,6m np. firmy OPEUS Płock 

 

2,43 m2 

23 KNR 00-19 0928-05-050 

Wymiana okien z PCV uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0 

m2,obsadzonych na kotwach stalowych - okno pcv 0,72*1,06 m szprosowane na 2 pola - kl. 

schodowa 

 

1,53 m2 

1. 0,72*1,06*2    1,53 

24 KNR 00-19 0929-02-050 

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 

m2,obsadzone na kotwach stalowych - okienka piwniczne 

 

3,02 m2 

1. 0,60*0,72*7    3,02 

25 KNR 4-01 0321-01-020 

Obsadzenie podokienników wewnętrznych o szer. do 30 cm pcv z kpl. zaślepek w ścianach z 

cegieł 

 

2,00 szt 

1. 1+1    2,00 

26 KNR 4-01 0530-08-050 

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej z kpl. zaślepek 

 

1,77 m2 

1. 0,80*0,25*2+1,10*0,25*5    1,77 

3. Remont opaski wokół budynku i wpustów piwnicznych. 

 



27 KNR 4-04 0301-03-060 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - stara opska betonowa 

 

2,18 m3 

1. (7,50+10,70-

1,60+4,20)*0,60*0,15+(0,60*2+0,75)*7*0,15*0,1

5 

   2,18 

28 KNR 2-31I 0401-02-040 

Rowki pod obrzeża betonowe. 

 

20,80 m 

1. 7,50+10,70+4,20-1,60    20,80 

29 KNR 2-31 0105-07-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm - wyprofilowanie spadków 

 

10,40 m2 

1. (7,50+10,70-1,60+4,20)*0,50    10,40 

30 KNR 2-31 0105-08-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - 

2 dopłaty 

 

10,40 m2 

31 KNR 2-31 0407-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

 

20,80 m 

1. 7,50+10,70+4,20-1,60    20,80 

32 KNR 2-31 0407-05-040 

Odwodnienia betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

 

1,20 m 

1. 0,60*2    1,20 

33 KNR 2-31 0511-02-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 

10,40 m2 

1. (7,50+10,70-1,60+4,20)*0,50    10,40 

34 KNR 4-01 0203-05-060 

Uzupełnienie elementów wpustów piwnicznych z betonu monolitycznego.  

 

0,31 m3 

1. (0,60*2+0,75)*7*0,15*0,15    0,31 

35 KNR 4-01 0418-02-050 

Wykonanie nakryw drewnianych z desek gr. 32 mm obitych blachą powlekaną - nakrywy na 

wpusty piwniczne 

 

2,37 m2 

1. (0,47*0,72)*7    2,37 

36 KNR 00-23 2612-06-050 

Przyklejenie warstwy siatki do ścian wpustów piwnicznych z wygładzeniem podłoża - przyjąć 

normę 2x zaprawa klejowa 

 

7,74 m2 

1. (0,55*2+0,60)*7*0,65    7,74 

37 KNR 4-01 0108-18-060 

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

 

5,98 m3 

1. 2,18+126,82*0,03    5,98 

38 KNR 4-01 0108-20-060 

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy 1 km - na odl. do 5km. 

 

23,92 m3 

1. 5,98*4    23,92 
 


