
Gryfice, dnia 16 września 2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013r., 

poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania 
zamówień, 

l. Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa "J. Piłsudskiego 31" w Gryfieach zarządzana przez 
i w imieniu której działa: 

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice 
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 wymianę pokrycia dachowego oraz remont 
kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Piłsudskiego 31 
w Gryfieach 

11. Zakres opracowania: 

wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów zgodnie z przedmiarem 
załączonym do niniejszego zapytania ofertowego 

III. Uwagi zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

Termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych: dogodny dla Wykonawcy, . 
jednak nie później niż do 30.09.2021r. 

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami: 
-imię i nazwisko pracownika- Maciej Raczyński, 
-imię i nazwisko pracownika- Renata Major. 

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72- 300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 
91384 30 51, 

czas urzędowan ia: pon i edziałek - piątek w godz. 7.00 -15.00. 



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

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą 
Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien złożyć do oferty: 

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do ninieJszego zapytania 
ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy, 
wraz z przedmiarem robót, 
-postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

- ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do dnia 
12.10 2020r., do godz. 10.00, 
- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "wymiana pokrycia 
dachowego oraz remont kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. J. Piłsudskiego 31 w Gryficach" 
-otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020r., godz. 10.15. 

VIII. Opis deklarowanej oferty: 

Wykonawca powinien, przedstawić łączną cenę ofertową brutto za wykonanie 
przedmiotu zapytania ofertowego, okres gwarancji, a także załączyć kosztorys 

ofertowy: 
- wartość cenową należy podać cyframi 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, 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego etapu robót lub 
jego ograniczenia, 
- 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 dotyczącą realizacji przedmiotu 
zapytania ofertowego, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia 
ofert, 
- jeżeli 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 
przeprowadzenia 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 



Gryfi~P., III PIISUdSklego 31 PRZEDMIAR 

L p Podst Opis i wyliczenia j.m. Paszcz Razem 
65 KNR AT 31 Ochrona naro.łn1ków wypukłych przy ulyou profilu naro2:n1kowego m 

51 6501 
d 4 0702-01 l 

(0.97+-2'1.97)+{1 3+2'0.97)+(0 5+2'1 97)+(0.97+-2'1 72)+(1 05+-2"1 05)+(0 8+2'0 8m 
'2+(0 4+2"0.8t5..-(0.9+2"2 Ol+5.15+6 65 ---

--- -- RAZEM 51.650 
66 KNR AT-31 Malowanie elewacji farbą nHnoporową • wykonane ręcznie : podłoże słabo chłonące m2 
d 4 0601-01 

13!1.173+11 .534 m' 149.707 
RAZEM 149.707 

67 ł<NR 4·01 Rozebranie rur spustowych L bła~hy nie nadającej się do uźylku m 
d 4 0535-05 

3.54'2•5 15 m 12.230 

t- 68 KNR-IN 2-02 J Rury spustowe okrągłe o sr 
RAZEM 12.230 

15 cm • z blachy z cynku rn 
d.4 0527-04 

t-- 354"2+515 m 12230 

--- RAZEM 12.230 
5 WYMIANA POKRYCIA DACHU (dach stromy i plaskll --69 KNR4-Q1 Rozb1órka pukryc1a z diJd1óvlk1 m< 

o.S 0508-03 
5 0 '5 6 1+4.5'5 61 + 12.0'4 5+4.5"4.5'2+17 78"6.8+4 5"4 8'2+8 25'4.8+4 2'6.8+ m' 53!1440 
18.93'6 5+2 2' 1 07'4+2 7'4 8'2 - ---

RAZEM 5~ 
70 KNR 4·01 Ro.tebranie ołlróbek blacharskich muraw ogniowych. okapaw kołnierzy. gzymsów i m2 

d 5 0535-08 ! z blachy nie naclejącej s•ę do uży1ku 
(5.61'4+4 25'4+4 6'2+6.6.2+1.55'4.-2 o·4 ro.3+(6 o·6• 1 0'2+1 s·4ro 5+(1.6'2+ m' 64 332 
o 8'2+1 .8'2+0 8'2+1 .6'2+0 4'2+1 45•4..-0 8' 4+1.8'4+0 8'4\'0.4 

RAZEM 64.332 
71 KNR 4-0 l Wykonr~n1e rusztowania przy komlnach o obwodzie od 2 do 5 m szt. 

d 5 0419-02 
7 szt. 7.000 

RAZEM 7.000 
72 KNR-W 4·01 Przemurowame kominów 7 ceg1el o Objęloscl w jednym miejSCU ponad O 5 m3 m3 

d.5 0310-02 
analog1a 

1---
o.8·o 4+1 .4'0 4 +1 .32"0 4'2+1 14 ·o.4+0.75'0.4'2 m3 2.992 

2.992 RAZEM 
73 KNR 4-01 Ro1ebran1e elementów więźb dachowych- olacanoe dachu o odstępoe lat \lo 24 cm m~ 

d 5 0430-04 
5 o·5 61+4.5'5.61+12 0"4 5•4 5'4.5"2+17 78"6.8+4 5"4 8"2+8 25'4 8•4 2'6.8+ m' 538 440 
18 !)3'6.5•2.2"1 07'4+27"4.8"2 - RAZEM 538.440 

74 KNR-W 4-01 ILolacta c1eplna z. płyt styropianowych lammowanych na tstnoeJących stropach na ZQ m2 l 

d. S 0604-04 praw1e cementowo-wapiennej - dach plask1 
analog1a 

J 800~ 2 4"2.0 m-
l· RAZEM 4.89.Q 

75 KNR-W 2.02 Pokrycoe dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe lukarny. dach plaski m2 
d 5 0504-02 

2.4'2 o m? 4 800 
RAZEM 4.800 --76 KNR 4-01 

---
Wymiana elemenlaw konstrukcyjnych dachu - krokw1e zwykle 1 kleszcze m 

d!> 0412-02 
6.4"15+4.6'10+4.3'6+5.6'4 m 190.200 - RAZEM 190.200 

77 KNR 4-01 Wym1ana elementów konstrukcyjnych dachu • krokWJe naro.łne lub kos.towe m 
r1 5 0412-03 

8.0'8 --- -- m 64.000 ---
RAZEM ___ 6_4 .000 

-
Folie wstępnego kryoa (FWKJ układane na krokw1ach - rozstaw kontrłat 1.00 m ~ (~ m2 78 KNR AT-09 

d 5 0103-03 pil roprzepuszczał na 
analog1a 

5.u·5 6; ..-4 s·5 b1+12 0'4 5+4.5'4.5"2+ 11 78"6.8+4 5"4 a·2·6 25'4 8..-4 2"6 6+ m ? 538 440 
_,JJUl3'G 5+2 2•1 07'4 - :> 7'4 a•2 

RAZEM 538.440 

79 KNR-IN 2-02 ! Olacenie polacl dachowych łatami 38x50 mm o rozstaw1e ponad 24 cm z tarcicy na· rn1 

d 5 0410-04 syconej 
s o·5 61..-4.5"5 61 + 12 o·4 5+4 5·4 5'2+17 78'6 8+4 5'4.8"2+8 :><;·4 8+4 :>"61!+ m· 53A 440 
18 93'6 S+?. 2'1 07'4+2. 7'4.8"2 

-5-



Gryftci! " ' p ,to;uc1<:kl(:go 31 PRZEDMIAR 

Lp. Podst 

80 KNR 4-01 
c1 5 0627·04 

Opis 1 wyliczoma J.m. 

Dwllkrotna 1mpmqnaCJa grzybobójcza bal11 krawęc1tlaKów metoc1:t S111arnwan1a pre,:m1 

ratAmi solowymi elf'mt:nty łaty 1 kontrlaty • <'lementy wlężhy ctarhow111' ht'lki stropu 

Poszcz 

f!..AZEM 

_!\PO _ _ _ _ _ _ _ __ m' 800 000 
_ -----RAZEM __ 

Montaz pasow ~rmtylac.ytnych • okap 
_8_1 __ 

m 
d 5 kalk. n'a~"a 

17 <;~o-4 6+4 4+2 65 2+11 ~·~·G 5+_1:.c.6;,:....:'4;.._ _ _ _ -- m 

82 KNR AT·09 Akcesona tłu pok1yć ua,.;howych- taśmy pod ga;;tory m 
d 5 0104·01 

anc~loqt.J 
19 9+19.3•2.5•11 7 t4 2ti+2 6'2 m b2.860 

RAZEM 
83 KNR AT·O~achówki cemcnto\'.e BRASS Dilchó>\k•r.cmcntowe celtycka· poWtcrt.::hn·a ootac'112 

d 5 0701-03 pc>rad 50m2 
s o·s 61•4 s ·5 61•12.0'4 5+45'4 5'2+ 17 78'ti 11•4 5·4 a·2·8 25'4 a·~ 2·G R+ m· 5::18 440 

__..18.93'6.5+2.2' 1 07' 4+2.l::!J!2 -- - ---
RAZEM .1-

l ~4 KNR AT·09 Dachowkl cernemowe BRASS. szczytowa 
d.5 0702-01 

m 

analogia 

Razem 

538.440 

800.00..9 

- 62.86o 

538.440 

69~-- . -:-: 
RAZEM 69.200 

-------"::.' c..,s. 4+5 8'2+4 l?' ~-"6_,8::...'.!:2..:. ... .!.1..:7_' .e::_ ____ _ -------- m 

SS KNR A T OCJ Oill.hówkt c.,nttllltowe BRASS kaleM:<l • 'li""'"" 'Y podstawowe '" '15 0702-01 
_6.! 86_0 __ m 

--- l --- - --- --
86 I<NR-W 4 03 Wym1ana wsporników 111S1Aia<;ji odgromowe11 przewodów wyrównaw<;Lv..;hna scianuszt 
ct.5 0701 -04 z ceyly lub gambetonu 

szt. ---
87 KNR·W 4-03 Wyrn1ana ..vspom1ków UlStalacl' odgromoweJ na dac.hu stromym knJt~rr t:lt:tllltem lul szl 

o !S 0702·0 l dachówką 
~ w 

88 KNR-W 4-03 Wy1111ana pr?ewoclow tnstalaqr odyromowej n~plł;;zanej (zwód Pl"nowyJ z pręta o&• m 
d 5 0708·03 du 10 111m na uprzemuo ?;unstalowanych WStJOrlllkach na SCI;:m•e 

45 m 

89 KNRW 4·03 Wym•ana przcv.odow 1nstalaq1 odgromowct naprę"anct tzwod t"'z•omyJ ~ rreta osrm 
1 5 0708·02 du '0 mm na uprzedntJ tcllnslalo\'Janyc.h wspom1~.flGh na dar hu stnnt~l1' 
__ _ 20___ _ _ ___ _m_ 

90 KNR-VV 2-:o:;--\'t/ytazy oachO\\C fabrycznie; wykonczOOe - -
d.5 1016-07 

---- szt 

--~L &§Q_ 
' ' 

RAZEM 

24.000 
RĄZEM __ 

53.000 
RAZEM 

45 000 
RAZEM 

20.00.9_ 
RAZEM --

7 g!__ 7000 

--------
- 91 KNR4 o1 U ·upeln.enoe obróbek l>l<~charsk•ch 7 bli!chy tytan .;ynkll IW 

d 5 0530·07 
!5 b 1 4+4 25'4+4 6'2+6 ti'2+1 55'4+2 0'4)"0 3•(6.0'6+7 o·2• 1 5'4t'O s-, t 6"2• m· 
O 8' 2+1 8'2,.0 8'2• · .§. 2 •O 4"2+1 45"4+0 8'4+1.ŁI.·h0 8'4)'0 4 

_ RAZEM __ 

64 332 

6l,.860 

24 .000 

53.000 

45.000 

,19.000 

7_.000 

92 KNR 1\ l 09 Ak<:<:sona do pokrył dm;ho~ych • ławy komumrskru 
~- _ -----"R'-"AZ= E"-'M'------"64=.332 

szt 

d .5 0104-04 

------ - 7.0.QQ_ 
anaiO\jla 

t- -
7 ____ _ 

-- -----~-- ~---- R~EM __ _ 7.000 
93 KNR-W ~ -01 mvnta.! płotków srucqowych m 

c 5 0504·08 
analog ta 

rn 
____ 3~ -------------------------------------------------------~~--

!14 KNR W 4 0 1 Wymt:>na podsuf1tkr z d.,sek w'>filowanyrh o urubo,kr 1 O mm 
rl 5 0414-01 

m> 

m~· 

' •5 NNRN1~8 20~) (L ll Montaż pmfat'lrykowany(:h ryn1en d~r.h:l\vyr.h L blachy 7 r.yn-ku ~~C"~- r::,glych CI i n1 

d 'i 0!\18-0J 12 cm 

- 6 

35.000 
RAZEM __ 35.000 

_ /0 242 
RAZEM 70.242 


