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Dz.T,526.146.2021.MO

Gryfice, dnia 30.03.202l r,

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Zamawiającyz

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Wysoka Brama 1" w Gryficach zarządzana przez

i w imieniu której działa:

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

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

adres strony internetowej : www.gryfickietbs.com

teVfax.91 384 30 51,

zaprasza do zlożenia oferty cenowej na remont budynku mieszkalnego

wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Wysoka Brama 1 w Gryficach, w zakresie wymiany

pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej, ocieplenia stropu pod nieogrzewaną częścią

poddasza, wykonania żolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontu elewacji,

renowacji bramy wejściowej i okien w częściach wspólnych budynku, według zalączonego

przedmiaru robót i opracowanego projektu budowlanego (data opracowania: czerwiec 2020

r.), dostępnego do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Gryfickiego TBS sp. z o,o., ul.

Wiejska 8, 72-300 Gryfice, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 91 384 73 25

(od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00)

II. Zakres opracowania - załączony przedmiar robót i projekt budowlany pn.

,,Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont budynku" opracowany w czerwcu 2020 r.

III. Uwagi Zamawiaj ącego, doty czące zapytania ofertowego :

Wykonawca zobowiązuje się wykonaó przedmiot Zapytania ofertowego zgodnie

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w łm zgodnie z Decyzją

nr 17 4l202l z dnia 08,02,2021 r. Zachodniopomorskiego Wojewó

Zabvtków w Szczecinie (konieczne spelnienic nalożonvch warunków polegajacych na

wvpelnieniu określonych w Decyzji obowiazków) oraz Decyzją nr 123/2021 z dnia 22.03.2021

n §tarostwa Powiatowego w Gryficach. w Ęvm z z



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 rn 9, tel. 91 384 73 ż5 |ub 91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek - piątek w godz.7 ,00 15.00.

V. Informacje o sposobie porozunriewania się Zamawiaj ącego z Oferentami, w Ęm
o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą

Wykonawcy przekazlłvaó pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapłtania dotyczace postępowania należy kierować nie późniei niż 7 dń przed

upbrvem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załącryć do oferĘ:

-Zamawiający wymaga, aby oferta za,wierńa załączony do niniejszego Zapytańa

ofeńowego, czl.telnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,

- ponadto zaświadczęnia potwierdzające spełnienie wymagań okeślonych we wskazanej

wyżej Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabltków w Szczecinie

i Starostwa Powiatowego w Gryficach,

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VII. Miejsce i termin §kładania oraz otwarcia ofert:

- Ofertę naleĘ zlożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do

30.04.2021 r. do godz. 12:00 (w przypadku osobistego dostarczenia umieścić w skrzfnce
pocztowej pzed weiściem do siedziby spólki. ul. Wiejska 8. 72-300 Gryfice).

- Ofeńę naleĄ złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Remont budynku Wysoka

Brama 1w Gryficach - NIE oTWIERAĆ PRZED 30,04.2021r., przed godz,12.00".

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r. o eodz, 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis deklarowanej ceny oferĘ:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawió cenę ofeńową brutto za

wykonanie przedmiotu Zapytania ofeńowego.

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

po przeciŃu) oraz słownie,

- cena powinna zawierać wszelkię koszty związane z wykonaniem przedmiotu ZapYania



ofertoWego,

- wszelkie rczliczeńa pomiędzy Zarnawiającym i ewenfualnym Wykonawcą odbylvać się

będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:

-Zama,wiający zastrzęga sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania

Vzyczyny i w przlpadku jego uniewżnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- w przypadku wyboru najkorzystrriejszej ofeĘ, Zama,wiający powiadomi o tym fakcie

wszys&ich OfefentóW w terminie 14 dni od daty zatwierdzeńa protokołu z otwarcia ofert,

- w przypadku przysĘpienia do fealizacji przedmiotu Zapytańa ofertowego, Zamawiający

podpisze z Wykonawcą umowę / 
"l.."Ji" 

dotyczące rcalizaĄi przedmiotu Zapylania ofćrtowego,

w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego ofeńa została :uznafia za najkorzystniejszą uchyli

się od zawafcia umowy na realizację przedmiotu ZapsĄania ofertowego, Zarnańający wybierze

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

- niniej sze Zapytanie ofertowe ptzeptowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu

Zamawiaj ącego w sprawie udzielania zamówień,

- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony

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

oraz skarga.

J@,0! ńil.

S.6pólka z o_o
,72-3oo GrvfictZĄDcA,

Załącznikil

- formulmz ofertowy,

- przedmiar robót,

- projekt budowlany (data opracowania: czerwiec 2020 r.),

- Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z

dnia 08.02.202l roku,

- Decyzja Starostwa Powiatowęgo w Gryficach z dnia2ż.03.2021 roku.



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego przy ul.
Wysoka Brama 1w Gryficach, w zakresie
wymiany pokrycia dachowego z naprawą
więźby dachowej, ocieplenia stropu pod
nieogrzewaną częścią poddasza, wykonanią
izolacj i przeciwwi l gociowej śc ian
fundamentowych, remontu elewacji, renowacji
bramy wejściowej i okien w częściach
wspólnych budynku, wedfug wl,rnogów
okeślonych w Zap}taniu ofeftow)łn na
niniejszy przedmiot.
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WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Słownie:

OKRLS REALIZACJI : do dnia . (wpisać
datę, jednak nie później nź do terminu
określonego w Decyzji
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konsenvatora Zabytków w Szczecinie tj.
31.12.2023r.),

OKRES GWARANCJI : (podać liczbę miesięcy)

PODPIS WYKONA\ryCY:

FORMULARZ OFERTOWY


