
Załącznik nr 1/1 

 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 30/2014r. 

 

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

do złożenia oferty na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego  przy ul. 

Grodzkiej 3A w Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarze robót                              

i projekcie technicznym.  
Zakres robót obejmuje: 

       - roboty pomiarowe z tyczeniem trasy rurociągu,  

        - pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

        - projekt czasowej organizacji ruchu, 

        - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy wraz z chodnikami i obrzeżami   

        - wykonanie wykopów z ażurowym umocnieniem pionowych ścian wykopów z zabezpieczeniem wykopu, 

 - wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

        - ułożenie rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm, 

        - podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 200 mm 

         - montaż zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.50 mm 

        - montaż zaworów przelotowych, zwrotnych i antyskażeniowych  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych o śr. nominalnej 50 mm 

 - wykonanie studni kanalizacyjnej dn 1000 mm z PE ( studnia wodomierzowa wraz z wodomierzem ) 

 - oznakowanie trasy rurociągu taśmą,   

 - wykonanie próby szczelności, 

 - wykonanie dezynfekcji sieci wodociągowej, 

 - zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem, 

 - badanie geotechniczne stopnia zagęszczenia gruntu ( protokół z pomiarów ), 

 - odtworzenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudową wraz z chodnikami i obrzeżami  

  - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Projekt techniczny na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy                  

ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie jest do wglądu w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o.                                 

ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie pok. Nr 1 w godz. od 7
30

 do godz. 14
30

. 

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu przy w/w przyłączanym obiekcie  po ustaleniu terminu 

z Zamawiającym.   

3. Wymagany okres wykonania zamówienia : 30 dni od daty przekazania terenu 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)   wykaz osób, którymi dysponuje 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. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty    

                 muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel : kierownik    

                 robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami   

                 określonymi przedmiotem zamówienia; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży     

                 sanitarnej i aktualnym potwierdzeniem  członkowstwa we właściwej izbie samorządu    

                 zawodowego wraz z polisą oc, 

         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 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 robót. 

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) i projekt techniczny. 

     Oferty 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 30/2014r. na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego                             

      przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie” 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 03.06.2014 roku, do godziny 10
00

  

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

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3 (sekretariat). 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A 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 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

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

odbioru końcowego całego zakresu robót.  

 

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 pod rygorem odrzucenia oferty 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Przedmiar robót 

na wykonanie przyłącza wodociągowego  

do budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 3A w Ciechanowie 
 

 

1. Przyłącze wodociągowe 

 

1 KSNR 6 0802-03 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 

1,800 m2 

2 KSNR 6 0801-01 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie  

1,800 m2 

3 KSNR 6 0806-02 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  

0.9 m 

4 KSNR 6 0805-05 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 

1,800 m2 

5 KSNR 6 0401-03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo- 

piaskowej 

1,800 m2 

6 KSNR 6 0112-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm  

1,800 m2 

7 KSNR 6 0308-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa 

wiążąca) 

1,800 m2 

8 KSNR 6 0309-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa 

ścieralna) 

1,800 m2 

9 KSNR 6 0503-02 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową 

1,800 m2 

10 KSNR 1 0307-04 

Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb. do 3.0 m o ścianach pion. z ręcznym wydob. urobku w 

gruntach suchych kat. III-IV ( 50% wykopów ręcznie ) 

34.101 m3 

11 KSNR 1 0201-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-II z 

transp. urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. (50 % wykopów wykonywanych 

mechanicznie) 

34.101 m3 

12 KSNR 1 0210-02 

Zasypanie wykop .fund. podłużnych, punktowych ,rowów, wykopów obiektowych spycharkami 

z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 

(zasypka 50 % wykopów ) 

34.101 m3 

13 KSNR 1 0310-04 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. 

kat. III-IV ( zasypanie 50 % wykopów ) 

34.101 m3 

14 KSNR 1 0413-02 

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa.  

5.684 m2 

15 KSNR 1 0317-04 

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV 

151.560 m2 

16 KNNR 4 1009-01 z.sz.3.9.9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 

63 mm - wykopy umocnione 

42,100 m 



17 KNNR 4 1701-04 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących 

rurociągów o śr. 200 mm 

1,000 kpl 

18 KNNR 4 1418-02 analogia 

Studnie kanalizacyjne dn 1000 mm z PE ( studnia wodomierzowa ) 

1,000 szt 

19 KNNR 4 1111-01 

Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach 

PVC i PE 

1,000 szt 

20 KNNR 4 0132-06 

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 50 mm 

2,000 szt 

21 KNNR 4 0132-06 analogia 

Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 50 mm 

1,000 szt 

22 KNNR 4 0123-03 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. 

nominalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 

1,000 szt 

23 KNR 2-18 0802-01 

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 

mm 

1,000 prob. 

24 KNR 2-18 0803-01 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 

1,000 

odc.200m 

 

 

 


