
Gryfice. 09.08.2021r 

Zapytanie ofertowe 

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

tel./faks: 91-38-430-51, adres e-mail : gryfickie-tbs@wp.pl 

• 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorysu ofertowego) na: Remont lokalu 
mieszkalnego przy ul. Wałowej 21/3 w Gryfieach wg następujacego zakresu prac: 

podwieszenie sufitu z płyt g-k na stelażu 17,8m2 wraz z malowaniem( pokój 14,5,łazienka 
3,30),uzupełnienie tynków i bruzd 3m2,szpachlowanie , gruntowanie i jednokrotne 

malowanie ścian ok30m2, rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience wraz z 
zakupem i podłączeniem urządzeń sanitarno-higienicznych(umywalka,WC,brodzik, 

zlewozmywak, bojler elektryczny SOl), położenie płytek przy brodziku i zlewozmywaku 10m2, 
terakota w łazience 3,5m2.Montaż gniazdek i włączników elektrycznych. 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złozeniem oferty cenowej. 

(podać nazwę przedmiotu zamówienia) 

11. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Specyfika głównych wymagań 

a) ... remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wałowej 21/3 w Gryficach. 
b) . . . . . ......... . . . .. . . . . .. ... . ... . ..... . 

c) 

2. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. Czas na wykonanie powyższego zadania do 18.09.2021 r 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

111. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 
1. Zamawiający wymaga , aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 

formularz cenowo-ofertowy- wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 4). 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim . 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

v. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielan ia wyjaśnień dotyczących 
postępowania w jest ..... ..... .... . ... ...... Robert Zamolski- konsultant d s/ technicznych 

l 

VI. Miejsce składania ofert 
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"Nazwa przedmiotu zamówienia" NIE OTWIERAĆ PRZED .... ... .. 20.08.2021 ... godz 10-15 .. .. , lub 
przesłać faksem na nr ......... 913843051 .. . .. . ... ...... ... ... ...... .. .... . , lub 
przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : gryfickie-tbs@wp.pl. .. ... .. w terminie do dnia .. . 
20.08.2021 .... ....................... , godz.1 0-00 ............. . 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za 

wykonanie l udzielenie przedmiotu zamówienia . _ 
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz 

słownie . 

J 








