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

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 1/2015r. 

 

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

do złożenia oferty na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla 

budynków komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Księcia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 

i Orylskiej 3 w Ciechanowie w ilości około 1200 m
3
 w skali jednego roku. 

2. Przedmiotem zamówienia: 

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków komunalnych przy 

ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Księcia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 i Orylskiej 3 w Ciechanowie 

w ilości około 1200 m
3
 w skali jednego roku. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie prac związanych z wybraniem nieczystości płynnych ze zbiorników   

   bezodpływowych, 

- wywóz nieczystości płynnych do utylizacji, 

- opłata za utylizację nieczystości płynnych, potwierdzona stosownym dokumentem wydanym  

   przez zakład posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z utylizacją  

   materiałów jw. 

Wymaga się miesięcznego rozliczenia za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych dla budynków jw., poprzez wystawienie faktur na koniec każdego miesiąca z 

wymaganym terminem płatności 21 dni. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.-  

       DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1. 

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe   

      warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: jw.,  tel. (023)672-23-04 

6.   Wybór ofert 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)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

         i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

         d)   zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników    

               bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   

8.   Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych  

      w zapytaniu ofertowym i ofercie. 

9.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

      wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane 

10. Sposób przygotowania oferty:  

      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 1/2015r. – wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla  

      budynków komunalnych administrowanych przez TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie” 

      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o koszty związane z wybraniem, wywozem i opłatą za   

       utylizację 1 m
3
 nieczystości płynnych. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być   

      podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 29.01.2015 roku, do godziny 12
00

  

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

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (sekretariat). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ………………………………… 

                                                                             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 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

usługę polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla budynków 

komunalnych przy ul. 3-Maja 8, 3-Maja 10, Księcia Konrada II nr 5, Sienkiewicza 146 i Orylskiej 3 w 

Ciechanowie w ilości około 1200 m
3
 w skali jednego roku 

 

cena netto za 1 m
3
 ...........................................................................................................zł 

 

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

 

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

 

cena brutto za 1 m
3
 ..........................................................................................................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 /minimum 21dni/…………. 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. 

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


 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

 

Zastrzeżenia oferenta 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

 

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

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

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

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

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                   (imię i nazwisko)  

                                                                           data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 

 

 


