
Załącznik nr 1/1 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 27/2015r. 

 

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

      zaprasza do złożenia oferty na :  wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv, stolarki   

      drzwiowej i okien dachowych w zasobach mieszkaniowych własnych Towarzystwa   

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

 2.   Opis przedmiotu zamówienia:  

       Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane:  wymiana stolarki okiennej drewnianej na    

       stolarkę PCV w kolorze białym, wymiana stolarki drzwiowej (dot. poz. 11 formularza cenowego)              

       i wymiana okien dachowych (dot. poz. 3 formularza cenowego) w zasobach mieszkaniowych         

       własnych Zamawiającego w asortymencie wyspecyfikowanym w formularzu cenowym   

       stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2A do siwz. 

2.1. Przez wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i okien dachowych rozumie się: 

- demontaż starego okna z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym  w istniejących zamieszkałych   

   budynkach mieszkalnych wraz z wywozem starej stolarki i gruzu, 

- osadzenie nowego okna z PCW z nawiewnikiem (zgodnie z formularzem cenowym), parapetu   

  wewnętrznego istniejącego i parapetu zewnętrznego istniejącego, 

- uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas osadzenia stolarki oraz pomalowanie wnęki   

  okiennej w kolorze istniejącej elewacji, 

- demontaż starych okien dachowych wraz z wywozem, 

- montaż nowych okien dachowych z montażem kołnierza izolacyjnego, 

- uzupełnienie ubytków tynku oraz pomalowanie wnęki okiennej w istniejącej kolorystyce, 

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą stalową wraz z wywozem, 

- montaż nowych drzwi płytowych z ościeżnicą stalową wewnątrz klatkowych, 

- naprawa ościeży drzwiowych po wymianie stolarki wraz z ich malowaniem w istniejącej   

  kolorystyce. 

2.2 Stolarka okienna ma być jednoramowa z PCW w kolorze białym spełniająca wymagania 

techniczne: 

- wymagany profil minimum pięciokomorowy w klasie „B”, 

- wzmocnienie ościeżnicy i skrzydeł  kształtownikami ze stali nierdzewnej, 

 - okucia obwiedniowe typu WINK-HAUS, ROTO lub równoważne, 

- klamki metalowe w kolorze białym, 

- oszklenie: szyba zespolona 4+16+4 o współczynniku Uk – 1,1 W/(m2*K), 

- w stolarce okiennej i balkonowej konstrukcyjne słupki pionowe i poziome mają być wykonane   

   jako stałe. 

W stolarce okiennej pcv należy zamontować nawiewniki okienne sterowane ręcznie w kolorze 

białym o parametrach nie gorszych jak firmy AERECO. Nawiewniki montować w stolarce 

zgodnie z pozycjami formularza cenowego. 

2.3 Okna połaciowe dachowe drewniane np. firmy FAKRO lub innej firmy o parametrach nie  

      gorszych jak firmy FAKRO spełniające wymagania techniczne: 

       - rama i ościeżnica okienna drewniana w istniejącej kolorystyce, 

       - oszklenie szyba zespolona 4+16+4 o współczynniku przenikalności cieplnej  

          okna Uw – 1,3 W/(m2*K). 

 



2.4 Drzwi wewnątrz klatkowe (wejściowe do lokalu mieszkalnego) płytowe wzmocnione w kolorze   

białym z ościeżnicą stalową malowaną na kolor biały. Skrzydło drzwiowe wyposażone w komplet 

klamek i zamek z wkładką na 3 klucze. 

Stolarka powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                    

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, czego 

potwierdzeniem powinna być Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej załączona do 

oferty Wykonawcy. 

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia w terminie do 15.06.2015r. 

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. 

 

8.    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 formularz cenowy – zał. nr 2, nr 2A 

         d)   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 pięciu lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

          f)   referencje potwierdzające, że roboty 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. 
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

     wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane 

11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie  

       krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót. 

12. Sposób przygotowania ofert:  

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

      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  formularz cenowy (zał. nr 2 i nr 2A)  

      i opis stolarki. 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 27/2015r. na wymianę stolarki w budynkach własnych  

       TBS Sp. z o.o.”. 

13. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2015 roku, do godziny 10
00 

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

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 
 

     

 

 

 

 

                  ………………………………………….. 

                   /podpis zamawiającego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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:  

wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę pcv,  stolarki  drzwiowej i okien dachowych w zasobach 

mieszkaniowych własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie za kwotę:  

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

(słownie: .................................................................................................................)  

 

podatek VAT........................................................................................................zł  

 

cena brutto..........................................................................................................zł  

 

(słownie: .................................................................................................................) 

 

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 terminie do 15.06.2015r. 

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

 

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. 

 

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


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 

FORMULARZ   CENOWY 
 

Lp 

 

 

Adres wykonania robót 

 

     Rysunek  

z wymiarami 

stolarki 

SzxHz [mm] 

Ilość 

szt./kpl 

Cena 

stolarki 

netto [zł] 

Cena 

montażu 

stolarki  

netto [zł] 

Montaż z kosztem 

nawiewnika okiennego 

sterowanego ręcznie 

netto [zł] 

Cena razem 

kol. 5+6+7 

netto [zł] 

Podatek 

VAT 

od kol. 8 

Cena razem 

kol. 8+9 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ul. Mościckiego 14/3 

p. Maria Króliczak 

Wg rys. nr 2 

1740x1470 

1           

2 ul. Witosa 87/22 

p. Michał Stefański 

Wg rys. nr 7 

1750x2080 

1        

3 ul. Ks. Konrada II 11/8 

p. Mariola Wolińska 

Wg rys. nr 4 

570x1450 

     1 

 

           

Wg rys nr 3 

1170x1450 

1       

Okno dachowe 

z kołnierzem 

izolacyjnym 

780x1400 

2       

4 ul. Ks. Konrada II 11/5 

p. Żaneta Malinowska 

Wg rys nr 3 

1170x1450 

1       

5 ul. Mościckiego 14/15 

p. Magdalena Golenda 

Wg rys nr 3 

1170x1450 

1 

 

      

6 

 

ul. Powst. Wielkopolskich 16/61 

p. Ewa Mariola Topólska 

Wg rys. nr 1 

1470x1450 

1       

Wg rys. nr 2 

1470x1450 

1       

Wg rys. nr 3 

1170x1450 

1       

Wg rys. nr 5 

870x2210 

1       

7 ul. Powst. Wielkopolskich 16/29 

p. Rafał Miechowski 

Wg rys. nr 2 

1470x1450 

1       



8 ul. Powst. Wielkopolskich 16/36 

p. Alina Dolecka 

Wg rys nr 2 

1470x1450 

2 

 

      

Wg rys. nr 3 

1170x1450 

1       

Wg rys. nr 6 

870x2210 

1       

9 ul. Powst. Wielkopolskich 16/45 

p. Jolanta Gurzkowska 

 

 

Wg rys. nr 3 

1170x1450 

1       

Wg rys. nr 2  

1470x1450 

2       

Wg rys. nr 6 

870x2210 

1       

10 ul. Ks. Konrada II 11/1 

p. Anna Chyczewska 

Wg rys. nr 2 

1470x1450 

1       

Wg rys. nr 3 

1170x1450 

1       

Wg rys. nr 6 

870x2210 

1       

11 

ul. Witosa 87/30 

p. Grzegorz Drążewski 

 

Drzwi płytowe 

wewnątrz 

klatkowe z 

ościeżnicą 

stalową 

900x2000 

1       

OGÓŁEM WARTOŚĆ  25 --------------- ------------ -----------------------------    

 
Uwaga :  Po rozstrzygnięciu przetargu należy sprawdzić wymiary  stolarki 

                w naturze i wprowadzić ewentualne korekty. 

                Formularz cenowy jest podstawą do wyceny wymiany stolarki okiennej drewnianej na pcv 

 

 

 

 

 

....................................................                                                                                                                                                                     .................................................................................................. 
 (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 



Rys. 1                                                             Rys. 2                                        Rys. 3                                                                                        Załącznik nr 2A 

 

      Rys. 5 /drzwi balkonowe/                    

          

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    

 

Hz                                                                         Hz                                                   Hz                

                                                                                                                                                                                                                     Hz                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                            Sz 

 
                   Sz                                               Sz                             Sz                                                                               
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                Rys. 7 /drzwi balkonowe/                            Rys. 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rys. 6 /drzwi 

balkonowe/ 

 

                                                  
                                                                                                                                                                                                                      Hz                      

 

 

  Hz                                                                             

                                                                                    Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  Sz    

 

                                        Sz 

                            Sz                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

………………………………………………………………………… 

     podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/                                                                                                                                                                                        


