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I. Zamawiający: 

Gryfice, dnia 20.02.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Wysoka Brama l" w Gryfieach zarządzana przez 

i w imieniu której działa: 

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul Wiejska 8, 72-300 Gryflee 

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, 

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com 

tel/fax. 91 384 30 51, 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej -

projektu budowlanego na remont izolacji fundamentów, dachu oraz elewacji budynku 

Wysoka Brama l w Gryficach, pod kątem uzvskania pozwulenia ZWKZ w Szczecinie, na 

podstawie zalączonego przedmiaru robót. 

II. Zakres opracowania - projekt budowlany na remont izolacji fundamentów, dachu 

oraz elewacji budynku, na podstawie zalączonego przedmhuu robót, pod kątem uzyskania na 

te prace pozwolenia ZWKZ w Szczecinie. 

III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Zapytania ofertowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami: 

imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski, 

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój m 9, teł. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51, 

czas urzędowania : poniedziałek - piątek w godz. 7.00- 15.00. 



V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym 

o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą 

Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu tub drogą elektroniczną. 

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed 

upływem tenninu składania ofert. 

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania 

ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy, 

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

Vll. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 

19.03.2020 r. do e;odz. 10:00. 

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Opracowanie projektu 

budowlanego na remont budynku Wysoka Brama l w Gryfieach - NIE OTWIERAĆ PRZED 

19.03.2020 r., przed godz. 10.00" 

- Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.03.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. 

VIII. Opis deklarowanej ceny oferty: 

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za 

wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego. 

wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich( z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) oraz słownie, 

cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania 

ofertowego, 

wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się 

będą w złotych polskich. 

IX. Informacje o formalnościach: 

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie 



wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert, 

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający 

podpisze z Wykonawcą umowę l zlecenie dotyczące realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, 

w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokoŁu z otwarcia ofert, 

-jeżel i potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli 

się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze 

kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

- niniejsze Zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu 

Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień, 

- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie 

oraz skarga. 

Załączniki: 

formularz ofertowy, 

przedmiar robót. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji technicznej-
projektu budowlanego na remont izolacji 
fundamentów, dachu oraz elewacji budynku 
Wysoka Brama l w Gryficach, pod kątem 
uzyskania pozwolenia ZWKZ w Szczecinie, na 
podstawie załączonego przedmiaru robót. 

ZAMAWIAJĄCY: 
WSPÓ\.NOTA MIESZKANIOWA 
72-300 ~a. ui.Wysou Brema 1 

B.S . GR YFICE 
59937600010028643320010001 

,.E GO N 8 11 0 991 <40 

WYKONAWCA: 

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Słownie: 

OKRES REALIZACJI : ........... dni od podpisania zlecenia 

OKRES GWARANCJI : .......... miesięcy 

PODPIS WYKONAWCY: 
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\:r Pnthuw.t Op" roból 

65 KNI( 4·1>1 
()l 0~/02 

óh ~NR-W-1-Ul 
U:!l\1111 

(>7 KNR 2-3 1 
02021(1'\ 

Analo~•·•-
dUI).:I)' 

001\\HI/Cillol 

llJld,kl 
2Wiłll\\CJ 

Za~) pum~ wykopów 1 prl.ctwlemlienti n,, ndkgłok do 3m l ubiciem w.sr:-lwo~ml co 15cm w grun~•~ k.tlt"gurh 
'III 

uo ·o.so '12.611+ t o.to-..cl.l+t,_~+ 1 >.1+ t5.3+2.6+5. 1-2.Cll 

r.tZ.t;111 

W)I:On~noe IIJU'b hCI(lnii\\CJ o ,zcrnkokt Sl>cnt , g111hu.:C.i 15cm 1 "'Crl~hntcJ 1\.tt-lwy gtubll\Co :!conl!a pndluzu 1 

g•uniOWjlli]Jrzy budynku 

0.6 12.6+-IJ .3+fl.l +(i l!+ 12.5) 

•~t7em 

U\"1.3.5+2.6+ l ;'i \) 

Suun.l lli'U 

lm llns~ 

mJ 56.7l6 
mJ ~6.73() 

m~ 22.3110 
nl~ ~2 380 

m~ '·U•Ill 
l.tZCm m~ >-! .Nil 

(\l) KNR 4-() 1 
IJIOl!/IX 

l--

--- ----
IWywiCZICiliC grotu /u710hclonuwcgo ,,amochotl~ml .. amnwylatlowc-tynu na odlcglu>c do l km 

op.t-k,, bet. 2.23!! 

r--~-- -• 

l . 2.131! 
l.t/.1!111 ~ ----:-2-:_2_.:,3_:8 

-------
(\l) K'll( -ł-0 l W)WICLICOIC );fU/U bel WlJ.!IęJu lld nl\lt.afiiiiOI~I'~IlCJ ltt>n_,lrukqi ,,mu~~;hud.tntl 'JnllłW)I.tdii\\C/.)1111- IIJ l...t7d)' 

0108/20 na.-.t.;llllY l km ponJd l km 
·opa,l;a bel . krOinok !\ 2.238 S _ __cm:=J ____ li 1911 

-----------''J::./..:C__cm-r--"-'1 11. I'JU 
!ELEWACJA - REMO~T L- l --l.==-:.:=•:..;;.__:.=-.;.;;;,;_;___----,-,--------"----- ----!---

KNR 2-02 1Rth7Wwanin ramowe I.C\\n~lrzne prz)·Ściennc o W).,okośc• do l()m 70 
l(i 10/111 

117.50•!!.0+5 o·~.()+II.SO l 1.0+\1.10 !!.0+15.0 8+12.8+3.50+2.801''11.0 

71 !\NR t\ T-Cl!\ 7..th~7J1ieo~n"' ochtonnr ,i.tlk<lJJkn cłemcni dnd.ukmv> 01-.?lnw;u\ clc\\JC)III)Ch t> "crnknsci li. n m 
l 663/o.l 

72 KNR K-Oli Z.tb~zpiccwo ic ''ol.nkl prz~z naklejeni~ folii 
Ul() 1/()7 

, 1 .xo 1 .-~o·~+ 1 JW 1 . l u 26+ 1 .110 ·o.su•R+ 1.-w n.~t0 ·1+0.xo•o.so •H 1.511 ' 35+2.1 o • 1.0 

B KNR -l-Ul ()b_,~dzcnil' lldiUilllktl\\ 'lJinw)ch w ki.tn.tch 
IH!21113 

Analngl.l -
, dnly~.:zy l..lllll\1 

'PilhlJ.IC)'ch l 
p~kno,.du 

11+5+3+2+15+-1+1-ł+\) 

m2 
IJ.Zem m2 

m2 
fd7s!JU m1 

m~ 

rJZCil\ m1 

~l1 

~Z l ld7e_n_• _ __ _ 

7-1 KNR 4-IJI 
070(;101 

U7upelniffiic l)'llkU TW)Ikkgo k.llcgońt ID 7. 1UJll'd\\Y CCIIICIIIO\\'O-W3p1CllnCJ 11.1 SCIJO.tch O pmvicochm 

usynL.ow.tneJ Jetłrn-Jin nneJ•<:.t duli. lm1n.t mi~J'.:d.:h /..Jillunl\\aJl)'Ch cc~IJIIII. pU•I..k.snn .:crJoncrnymtlub 

75 KNR-1-01 
11308/() 1 

l.lbctOłiO\\';lli)'CII 

II+S+3+2+1'i-+4+1-1+'> 

INJptJWJ u,zkodzon~l w mu>zc: l ccgly 

12+1 

76 KNR -1 ·0 l Napr.IW:l u,zl.:od7tlO)'ch w muru do 3 ceg•~l 
IJ3()XIł)l 

'li f-
~l' rdb!tll 

~ 
r.n:em \71 

-z l 
,z, 

5(19.400: 
56\1.400 

56'J.-Itl() 

~li9.-ltlll -. 

7f>ll30' __. 
71>.030 

6\000 
l 

63.000, 

(l),()I)C) 
-+ 

6"\.IKJIJ 

3.00!1 

3.000 

5.000 

!'1.000 
' --- :-r.:- ---

71 KNR -ł-0 ł Napr.\W.I '"'lkoJmoych w nmr7C u n :i ccgu!ł 
0308/()1 j_ 3.000' 

78 KNR -ł-OJNapr.:~w.l U.\7.kod7onych IIIICJ..C "' k.t!lnlch o po\\lcnduu do 0.25m2 
0~01!/l)-1 

--.--
7<') KNR +O l 

030XIO!'I 
lNuprawu 11>7J..odzoi1)'Ch 1mcj~c w kidnJch o fJO\\kr/chni do 0. 50m2 

1+1 

,71 '01111 

•71 "\ .llłiO 

I'JlCIIl ill 3 000 

~7\ 2.000, 

r.ucm :o-Z.t 2.(){)() 



Hm/o.• ó.8.V.I/Y77S/ 

Przedmiar 

~-~~ynek mu~'Zk.!łno.~o-u:.'.;.''::!'g::.:'":.';.,' Y~----------------------- _____ _ 

.... 

No Pod,taw.J Opb roh(>t 

~IJ Kt\'R +Ot 
07::!(1/() l 

SI KNR-Io(}l 
0726ft)2 

Uzupełnienie tynków zewnrwmrch zwykłych k;ttegorii m o powtcrzdmi uzupcłni,Ulej \\jednym IIIIL'iscu do 
łou2 ścian. loggii. hdlkonów n roditiUch cegły. pu.,t.tkc)w ccramic?nych gaw-i pi•nnhetonów 

0.65• (),9 •6+0.8· 0.85 •7+ 1.0•0.55 ' 7+0.45 0.5Y8 

1Uzurdmcnic tynków zcwn~trLn)'Ch zwykłych kali:gn1ti m 11 ruwicrzch11i uzupdni.mCJ w jedt1ym noi..:j,cu du 

S!nlllol 71.'() 

lm łlo5c 

m:! 14.1 00 
14.10{) 

l 1

211.12 ~cian, loggii. balkonów 11 podłuzach cegły, pu>taków ccramk-mych g;t7o-l lJoanobetunó" 

t.l•O,\I;i " l+l.6~ •0.75 3+1.J • I.2M2 m2 10.253

1

1 

-------~-------------------0------------------- -----~----~~--~--~--~~--~~·~J=Zc=·'~"+-~'~n~:!-.------~10~ .• 253 
82 KNR -1-0 1 

1)72\1/01 

KNR-ł-01 

un9J02 

84 KNR-1°01 
0732/0l 

U1.upełmeme wan.twy nakr.tpHmcj 1ynków wapiennych o pow1crzdmt uzupełnianej w 1cdnym miej,cu do 1m2 
IW ścinn.tch fl~J-<kir.:h, h1ggltu:h. h:clkonuch 
0,1!0"'11 . 30~ 14 

r.tz.:m l 
ULupt:łmcntc \\'Jnolwy nakrJpiuncj t~nków w.q>i~:nnych <l r'Hiwlcr~hni Ul.tllldnlJocj w jcr.lnyn1 mit:j,cu dt• 2m2 
11(1 :lct.uruch pla,klch. loggt<tch, balkonach 

1,2" 1.6•6 
rac m 

Uznpch11.:nlc honł pro,IOkq\nych 11 długo:ki uzupdm.mcj w 1ednym odcrnku do lm mo ś~ru11:rch pb~krch. ty11k 'l 

·-j 

m2 
m~ 

m1 IU20 ---· 
m2 11.520· 

l ni 21 .00111 

2t.oooi 

zaprJ"'Y cememowo-wJpiconej l 
o.'.lo~ ll!+(UO" 1 c, r---.-----_, 

85 

Sń 

:__l_ 

87 

l 

KNR-ł-01 
0712/02 

KNR -1-lll 
070!!/02 

An:tlogia o 
tlmyC7y 
op<l\ck 

oktcnnych 

KNR+OI 
071lR/lH 

Analogia o 
or~·'" '~ 

gł.)'I11.,0W.l 

KNRo\V 
2-02r97 
0\121/01 

ra7XI11 

Uzupc:lnłcnic honi pro,tuk-tłnych u długo:ki UlUpcłni.mej w jedll}'lll odc.:ink.u do :im n.dcian.tch [lłtr,klch, l} nk 7. 

7aprdwy ccmcn!OwCioWapkl1n~:j 

4.4+5.2+ '\,6+4.0 

W) knnank Ly11kc\w 1wyklych wcwn~tr7:nych kutq:lll·ii Ol 7. nrra\\ y Ct!HICitlowc>-w.tpknncj 11.1 o~ci\:Z,tch C• 
,:tcrokosci do 25cm 11:1 podłozach z cegiel. pu~taków ccranucznych. betonów 

l t .RO"I-!+1. 11) '!\+fl.R()•(i 

l 
, Wyl:onJnic tyni:Ó\\' 7.wyl:łyeh wewm;trznych kat.:gorii m z 7.aprJII'Y cementowo-wapknuej 11a o5cieuch o 
iwcroko5cl dll -łOcm na pndłnzach 7 ccgief. pustdkc\w ccrJrnic?nych, Iletonów 

!spoinow;uue ~Ci d n zaprdw<\ 11ieh.rrwioną 

l 
!1112 2.5+1 ' l +4.-ł+l.-i 

r.llł:m l 
~--~- ----

lW KNR 0-2:! Oczy,zC?.enie mcch;mrczn~ i zmycie 'wrąu pnr.lluZ.l p\111 ullCiCillcui..- mett1c.łą "lckkq" w lccllllolo);ii DR YVIT 
2620/IJI 

•elew. ,zc:>.ytow,, l l .50 '9,0+5.75•4.50 
dew. tiulnucno o t ,tch, 17.:i0•9.1)+4,1J' 3.2+2,30• 1.20 

!e lew, południ<IW<)- ·zJch. IJ . l O"IJ.(I 

(2.80+3.50+2.801''8.25+2.50 "3.50+ 1.20•2.3 

rmn1 15 ,0~'.1 .0 

III 

111 

111 

m2 

1112 
111'2 

1112 
m:! 
m~ 

mi nu' otwory - l .5u•;Uo2.IO• t .0-1 .80• 1 ,-łll• lo l ,80' 1. 10"16-1.-IO•O.SO• J 
rotZcm l m:! 

m:Z 

j IJ() KNR 0°21! Zagruntowanie puwict•tdmi ,tarcgu r<tdłt•ZJ [l• >d dncicrłcttic mcuu.lą "lcl.k:( w tcchnulugii DRYVIT 
2620/02 

elew. ,zc7.ytowa l 1.50•9.0+5,75•-I,SO 
lclcw. p< liiiliCnil- Yuch . l 75<l 'fd+.J.0~3.l+l.l0" ł .:w 
1
etew, pt•ludmt•wo o 7c.~ch. 9 . 10• 6.2 

1

1
(2o80+1.50+2.80J"5.S0+2.50 .3.50+ 1.20 ' 2.3 
!'ront I S.U•ft,l 

l) J l<t'ffi .loQ l 1\ltoiO\\ .mÓc d\\'UktlllłlC farbltllll emul')'jll)'ml "h~WoiCJI beiCliiU 
l ~04/()4 

~lew. szczytowa 11.50'·9.0+5,75 •.+.5() 

dew. t>ólnocno- rdch. l 7 .50"6.2+-l.0•3,2+2.311• 1.20 

I
de\\'. poludniowo o zach. 9.1 ()•ó.1 

(2.80+3.50+Z.80l'"5.50+1,5U-3.51l+ 1.:w• 2.3 
,l ronl 15.0•6,2 
opa,kt okicnn~ ł p1o;rro 0.35 ' 1.80•2~ 15+0.65'" 1 , 50~ 15 

m2 
Ol~ 

m2 

m! 
m! 

razem ---;:;;-~r 
l 

m:! 
m:! 

ru:! 
lll':? 

m2 

~l 
rJ.zcm m2 ' 

17.200i 
17.2()(~ 

11.51111 _____ ., 
35.500: 

11 ,300 
11 .300 

129.375 
173.1161) 
B 1.9110 
86.585 

t3s.ooo· 
o67.231)1 
'>38.fl9() 

1:!1>.3751 
114.0(.0 

56.420 

6 1.560 
9.Hl0łl 

464,-1 151 

l 
129.375 
1?.4.01\() 

56.-120 
6 1.5601 
'>3.0<Jill 
33.525 ----

J\)7 .Y.t0 



Nmlfll f>.N. Y./ /Y77N/ 

Pr-Lcdeuiar Soon.11!1ll) 
Rullyn'0 m1~-.zkaluo- u'lugo" y 

'\r Pod-tJWd Opi' robńt Jm liche 
-=~~~~~--~~~------~----------------------------------~~--~ 

l 

92 KNR K-08 Usum~1.- f,llu z.tbaple<:TJJaCćJ ,tol•1klt 
O IIlilOli 

1.8fl IAO :!+UW 1 10 26+1.80 o_~o-s.+ 1.-1u·o.so 1+<>.lio·o.so ·-t+I ,50·1.5+2 JC>·t.o ~ 76 1no 

1)3 KNR +O l :M:tlm1.1nu.: d\111k1mn~ fcuhą nl~jłl:\ 'tola1ki ok1cnncJ upm:<lnir> m.llow.tncJ ;. pClwicochni tiu() 'i111~ 
__ ,_.,·_z<_'ll_t __ rru:_~~---76 030 

I::!O'ł/0-1 

9-1 KNR +OJ~r.tlnw:UJic d11Ukromc farh.l oł~jna '10larki ok1cnuq upm:dn10 lllDiuwJncj o powie17chni do I.Om2 
1201){05 

fdlC111 ~ZI 

10.000 

10.000 

o.so·u.sn ·7 m=-._ ___ 2....:.IICIU 

r.m:m m2 2.8110 
')5 KNR+OI 

120W06 

1,80 1.-10 2+ 1.80•1).5() ,_ m2 -~ 
r.v.cm m2 

l)() KNR -1-01 
1209/1 0 

;11fa loW,II)IC dwukfiiiiiC l~trhą OleJilił 11przcd1110 ma hl\\ anc1 ,,IUintkl drt.WIOWcj. $ciunck l '7afck 11 pllWICI t.Chni 
follad I .Um2 l 
2.1() 1.11+ '-f> ' 1.•1 m2 

97 l KNR+OI 
12M/l-l 

l'a?cm n~ 

!~t.tlowmuc diiUkr<>tnc fmha nl~jn4 UJII'lecJnio mulllll •łii)'Ch podok1cn;.ik(nv i inn)ch elementów'' fl0111crtch.;;do
1 

l 
lo.7'm2 
III ~7t -·--

r.u..:m !'ll 

')l< KNR -1-01 Malowanec d11okrntn..: farhot nh:jn4 powicndmi pc:łn}Ch Vfl.lchluwanych Jednokrotne~ 
121~02 

l.t7crn ł 
m2 
1112 

l.ro·t .o 

~ KNR -I-Ol ~~1.11011 anic d11ukrotn.: rat hi\ nle.illl\ krat i b~Ju,trad z pł\lÓw pru-tych 
12 12105 

t .R• 1.-1+ I .R 0.50 l m~ 

r.t7t:m l m J. 

l()() KNR +-Ol ~l.thl\l .mll: U\\ll~mtnc h1rh:t nh:jn;l T)nicn i 1ur 'i'U'"'~")'Ch 
1:! 12/25 

~.0' 7.3 l1l 

fdiCOI l m 

l Hl KNR +Ot 1\t.tln\\~IIIC diiUkr0\11~ r~rbą llkJna kmu:k. dr7WIC.tt.:k Wl!łllylacyln)'Ch tlp. o ptlllter.c..:lun do 0.11112 
12t.U55 

'-ll 

r~7.:m l ~Z l 

2+1+1 

'i.9-IU 
5.')10 

7. 1·1Ui 
7. 140 

IlUliKI 

18.0()() 

2.101) 
~.l()() 

'A2(1 

3.420 

36.500 
,65tm 

-Uillll 

4.000 


