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

 

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 57/2015r. 

 

1. Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe budynku wykazane w załączniku nr 2 w imieniu 

których występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie  zaprasza                       

do złożenia oferty na: wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych                          

w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych. 

Wybrany w przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur  za wykonane 

zamówienia oddzielnie dla każdego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana: wodomierzy DN 15 i długości korpusu 110 mm                         

z plombami i uszczelkami. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 demontaż istniejącego wodomierza w lokalu mieszkalnym   

 dostawę z montażem fabrycznie nowego wodomierza w lokalu mieszkalnym, 

 oplombowanie nowego wodomierza -  materiał Wykonawcy., 

 bieżące informowanie administracji TBS o problemach z dostępem do lokali, 

 spisanie  protokółu z demontażu i montażu wodomierza z uwzględnieniem informacji 

dotyczących ich numerów i wskazań potwierdzone przez wykonawcę i najemcę lokalu. 

Wykonawca  przekaże  zdemontowane wodomierze wraz z protokółami  do TBS bezpośrednio 

po zakończeniu prac na danym budynku. 

      Wodomierze powinny spełniać n/w parametry: 

  wodomierz kompaktowy np. METRON JS,  
 przepływ nominalny Qn = 1,0 m3/h, 

 długość korpusu wodomierza 110 mm, 

 zabudowa pozioma i pionowa. 

 zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym, 

 plomby plastikowe zatrzaskowe, 

 wodomierz powinien posiadać aktualną aprobatę typu, atest higieniczny oraz być opatrzony 

cechą legalizacyjną zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar. Dowodem legalizacji jest 

cecha legalizacyjna umieszczona na wodomierzu. 

W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza z plombą. Ilość wodomierzy do  

       wymiany: 979szt. w tym  – 645 szt. z.w. i  334 szt. -  c.w. 

       W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana   

       niesprawnych  zaworów kulowych, podejść do wodomierzy itp. Wykonawca poinformuje o tym  

       Zamawiającego w celu sprawdzenia zasadności ich wykonania i  rozliczenia robót. 

       Zamawiający informuje, ze zasoby lokalowe są zróżnicowane ze względu m.in. na lata budowy,  

       ilość i rozmieszczenie poszczególnych lokali w budynku. W celu uzyskania bliższej informacji  

       na w/w temat prosimy o kontakt z Administracją TBS.  

       Szczegółowe zestawienie adresów w których należy wymienić wodomierze Zamawiający  



       przekaże wyłonionemu w przetargu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego  

       informowania lokatorów (czasami kilkakrotnie) jak również o terminie wymiany wodomierzy na  

       poszczególnych budynkach. 

2. Termin wykonania zamówienia należy wykonać sukcesywnie według harmonogramu 

uzgodnionego między Zamawiającym  a Wykonawcą, jednak nie później niż do 30.09.2015r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

Ciechanów lub na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl. 

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

5. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość 

swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny.   

6. 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  

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. 

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

i oświadczeń:  

 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, 

 oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie skarbowym i ZUS, 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

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

starannością, 

 deklarację zgodności CE dla wodomierza, atest higieniczny PZH do wody pitnej na 

dostarczone wodomierze, karty katalogowe producenta w języku polskim dla oferowanych 

produktów. 

 wykaz przynajmniej dwóch zrealizowanych robót związanych z wymianą wodomierzy 

potwierdzonych odpowiednimi referencjami. 

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. Warunki gwarancji: minimum 36-m-cy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót 

związanych z wymianą wodomierzy .Gwarancja na urządzenie obejmuje cały okres legalizacji tj. 

5 lat 

11. 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 "ZO 57/2015 oferta na wymianę 

wodomierzy  w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez TBS                

Sp. z o. o.  w Ciechanowie”. 
12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2015 roku, do godziny 10

30                   
  

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

ul. 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 

 

Wspólnoty Mieszkaniowe Budynku wykazane w załączniku nr 2 

w imieniu, których występuje 

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

ul. Okrzei 14 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

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

 

Zobowiązania oferenta 
 

Zobowiązuje się do wymiany wodomierzy mieszkaniowych DN 15 i długości korpusu 110 mm z plombą                       

w lokalach mieszkalnych budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w cenie za wymianę                       

1 szt. wodomierza z zaplombowaniem: 

 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość 

netto [zł] 

VAT 

8%[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

1 Wodomierz DN 15 do wody 

zimnej z plombą 

 

645 szt. 

 

 

    

2 Wodomierz DN 15 do wody 

ciepłej z plombą 

 

334 szt. 

 
    

RAZEM    

 

Słownie wartość brutto:  

 

 

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. 

 

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 techniczny 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 do 30.09.2015r. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 
Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych do wymiany wodomierzy administrowanych  

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

 

 
Budynki administrowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wykaz wg adresu:  

 

 

L.p. Adres budynku zw cw NIP 

1 
11 Pułku Ułanów 

Legionowych 1 
17  - 5661859928 

2 
11 Pułku Ułanów 

Legionowych 6 
16 -  5661860015 

3 
11 Pułku Ułanów 

Legionowych 8 
16 -  5661859644 

4 
11 Pułku Ułanów 

Legionowych 10 
22 -  5661859779 

5 Okrzei 9 23 -  5661860104 

6 Szwanke 18 51 50 5661860280 

7 Narutowicza 14B 20 -  5661860245 

8 17 Stycznia 62 14  - 5661860162 

9 
Powstańców 

Wielkopolskich 9 
147 148 5661860417 

10 Witosa 6 23 -  5661860185 

11 17 Stycznia 29 28 - 5661859526 

12 Sierakowskiego 9 122 136 5661858751 

13 Pijanowskiego 5 27 -  5661861575 

14 17 Stycznia 37 22 -  5661859584 

15 Asnyka 15 15 -  5661859851 

16 Mikołajczyka 1 17  - 5661860216 

17 Mikołajczyka 4 32  - 5661859503 

18 Nadfosna 3 15  - 5661859905 

19 Wyspiańskiego 42 18  - 5661860222 

RAZEM 645 334 Σ= 979 

 

 

 

zw – wodomierz zimnej wody 

cw – wodomierz ciepłej wody 

 


