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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 34/2013r. 

 
1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie                                       

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie 

zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  

przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie. 

2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym  

zamieszkałym budynku mieszkalnym  przy ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie,  w zakresie 

szczegółowo określonym w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót.     

W budynku wyodrębnionych jest 18 mieszkań wyposażonych w kuchnie gazowe 4-palnikowe z 

piekarnikami oraz podgrzewacze ciepłej wody użytkowej obecnie zasilane gazem płynnym ( butle 11 

kg). Celem poniższych robót jest wyeliminowanie ze wszystkich mieszkań butli z gazem płynnym i 

wykonanie wewnętrznej instalacji zasilanej gazem ziemnym.                         

 Zakres robót obejmuje : 

1. Montaż rurociągów stalowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych – poziomy i 

piony od istniejącego kurka głównego umieszczonego w węźle redukcyjnym zlokalizowanym w 

szafce gazowej. 

2. Montaż rurociągów z rur miedzianych ciągnionych bez szwu – instalacje mieszkaniowe od 

gazomierzy do poszczególnych odbiorników gazu (podgrzewacze wody, kuchnie gazowe). 

3.  Wykonanie podejść do  odbiorników gazu (podgrzewacze wody i kuchnie gazowe) z ich 

podłączeniem. 

4. Montaż szafek gazowych dla każdego lokalu mieszkalnego. 

5.  Roboty związane z naprawą ścian i stropów po wykonanych robotach. 

6. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej wraz z wystawieniem stosownych protokółów. 

7. Badanie i odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych po wykonanych  robotach 

z wystawieniem stosownego protokółu 

Budynek będzie zasilony z nowego przyłącza gazowego zakończonego kurkiem głównym według 

warunków przyłączenia do sieci gazowej. Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i 

obciąża Wykonawcę. Ustalenie  terminów i sposobu prac w lokalach mieszkalnych należy do 

obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku 

prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas 

prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku  po uprzednim uzgodnieniu terminu                          

z Zamawiającym. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia 50 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 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: j.w.,  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) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują 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. 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2.  wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,  

3. wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2, 

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5. 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 wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży 

sanitarnej instalacje gazowe i  aktualnym potwierdzeniem członkowstwa we właściwej izbie samorządu 

zawodowego wraz z polisą oc, 

6. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

7. 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 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. Wymaga się  aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na 

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

11. Sposób przygotowania ofert:  

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

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie  i 

oznakowanie terenu robót,  koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót 

(zał. nr 2), projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i inne koszty 

związane z realizacją zamówienia. 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 34/2013r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 

wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie”. 

12.  Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 04.07.2013 roku, do godziny 12:00                  

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 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Wyspiańskiego 42 w Ciechanowie 

w imieniu, której występuje 

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:  

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 42                              

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 (minimum 30 dni) …………. dni 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 50 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 ........................................................................................................... 

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


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. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

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

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        _____________________________________ 

                                                                                             (imię i nazwisko)  

                                                                    data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


