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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiaiący:
Wspólnota Mieszkaniowa Klasztorna 9-10 72-300 Gryfice
w imieniu które' działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o.
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółkaz o.o. ul. Wiejska B, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wD.Dl, strona www.gryfickietbs.com

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany uszkodzonych
elementów drewnianych w konstrukcii dachu na budynku Wspólnoty
Mieszkaniowei przy ul. Klasztornej 9-10 w Gryficach

II. Szczegółowy opis przedmiotu i główne wymagania zapytania ofertowego

1/ wymiana uszkodzonych elementów w konstrukcii dachu wg załączonei ekspertrzy

2/ wykonanie położenia podłogi z płyt osB 24 mm Ęw, ciąg komunikacyjny /doiście do kominóW/

Pożądany termin realizacii

a/ termin realizacii 3o,72.2ozl r,

b) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót olaz obmiarów objętych niniejszym zamóWieniem,W załączeniu

pźedmiar robót / ekspertyza techniczna /
c) Wykonawca zobowiązuje 5ię Wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, przepisami, normami

technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,

d) Zastosowane materialy powinny spełniać Wszelkie Wymogi Ustawy Prawo budow]ane alt,10,

to je§t posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi

okreśIonymi W Polskich Normach,

e) Zakres zamawianych robót zostanie \Ąykonany z materiałóW i tyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.

0 Zakres zamówienia obejmuje również Wykonanie przez Wykonawcę Wszelkich prac i czynności związańych ż

!łTmogami BHP, organizacją prac budowlanych bez zakłóceń,(organizacja i zagospodarowanie placu roból

właściwe żabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, naprawę wszelkich szkód powstałych W trakcie

prowadzenia robótJ,

lIl, Dokum€nty iakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiaiący wymaga aby oferta zawierała załąCzol1y wpełniony i podpisany przez Wykonawcę fornulaź

cenowo ofertowy (zał. nr 2) oraz sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy.

2, zama\^r'iający !,vf/maga także aby wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczooy jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

dZiałalności gospodarczej,

3. Postępowanie prowadu one jest W języku polskint,



Iv. lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiaiącego z Wykonawcami oraz przekazywania

ośt^,iadcueń i dokumentóW:

Wszelkie oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą

przelozywać pisemnie, za pomocą iaksu lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 18,70.202L t.

v, osoby po §tronie zamawiaiące8o uprawnlone do porozumiewania się z Wykonawcamii

osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania Wyiaśnień dotyczących postępowania

jest;

a) Waldemar Tatar tel, c [ 3B4 73 36

Vl. Mieisce i termin skladania ofen:

L. ofeftę aależy złożyć W siedzibie Zarządcy (sekretariat] W zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Wykonanie wymiany uszkodzonych elemenńw w konstrukcii drewnianej dachu w budynku

WspóInoty Mieszkaniowej przy uL lllasztornej 9-10 w cryficach -

z.ofertę należy złożyć w termiDie do dnia 18,10,2021 r, do godz,12.00

3, otwarcie ofert nasĘpi na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu 1a.lo.2o21r. godz.12.75

vll, opis sposobu obliczania ceny:

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertołl,m, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie robót,

okres gwarancji oraz podłącżyć kosztorys ofertowy.

2. Wartość cenową należy podać W złotych polskich ryfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku o.az

słownie,

3, Cena powinna zawierać Wszelkie ko§zty związane z lvykonaniem przedmiofu zamówienia.

4, W§zeikie .ozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą W żłorych polskich,

vllI. Informacie o fornralnościachI

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części robót bez podania

pfzyczyny iw przypadku je8o unieważnienia powiadomi o tym Wszystkich WykonawcóW, któruy ubiegali się o

udżielenie zamówienia,

2.zamawiający ąastrzega sobie pIaWo przeprowadzenia dodatkowych ne8ocjacji z Wybranymi Wykonawcami jak

również swobodę wyboru Wykonawcy i ż tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom rosżczenia w stosunku

do Zamawiającego.

3. W przypadku przystąpienia do realizacji, Zamawiający niezwłocznie po Wyborze najkorzystniejsu ej oferty,

Zawiadomi Wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

4. zamawiający zawrze umowę z Wybranym Wykonawcą po prżekazaniu zawiadomienia o \Ąyborze Wykonawcy,

ale nie późniei niżWterminie 7 dni od zawiadomienia.

5, leżeli Wykonawca, którego oferta została lłybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający Wybierze kolejną

ofertę najkorzystniejszą spośród złożo nych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6, Do prowadzonego po§tępowania nie pl,zysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej okreŚlone w przepisach

UstaWy Prawo ZamóWień publicznych tj, Protes! odwołanie, skarga.

7. Do postępowania nie mają za§tosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.



załą(zliiki|

1. ocena techniczna

2. Folmularu cenowo-ofeltowy,

[dataJ

ka ż o,o
Glylice



(miejscowość, data) (pieczęc i podpis osoby upoważnionej
do podpisywania ofeńy)

* niepotrzeb ne skre ślić

fax: ..,.

e-mail:

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NlP:
REGON:
tel,:

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Klasżtorna 9-10
72-300 GMice

W odpowiedzi na zapytanie ofeńowe z dnia 28.09.2021 r.dot. złożenia ofeńy cenowej na
wykonanie wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w konstrukcji dachu w budynku

(opis przedmiotu zamówienia)

JalMy, niżej podpiSany/i,

działĄąc w imieniu i na rzecz,.

r. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Brutto:

(słownie brutto ..,..,..,,...,, )w tym podatek VAT,......,...%.

Wtym podanie wańości za montaż elementów drewnianych za 1 m3,. -.,.,....,-zł

z. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: .2O21 r.

s. Oświadczam ly, iż uważamy się za związanych niniejszą ofeńą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofeń,

4. Na Wykonanie pżedmiotu zamówienia publicznego udzlelam gwarancji na okres 36 miesięcy.

5, ośWiadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT,-



OCENA TECHNlCZNZA

oCf,,NA STANU TECHNICZNf,GO wrĘZBY DACHowfJ
BUDYN KU MIESZ t(ĄLNEGo lvIE LoRo DZ|NNEGO w GYF|CACH

Adres: Klasztorna 10; działka nr 90/34

,4-JW vl ylllę

opracował:

Łukasz Dzi<olłski
upr,t:a.zniffililll

Gryfice -paździelnik 2020



OCENA TECHNlCZNZA

1. Przedmiot, cel i zakfes oceny technicznei

Przedmiotem oceny technicznej jest określenie stanu technicznego więźby dachowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz określenie warunków wykonania remontu

więźby dachu^

2. opis stanu istniejącego oraz oceny

2.1. opis ogólny budynku

Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny podpiwniczony o wysokim

dwuspadowym dachu o konstrukcji drewnianej, pokrfim dachówką karpiówką.

Poddasze jest częścią nieużytkową budynku i możĘ być Wykorzystane w przyszłości jako

.tr!/.h r,Aćń .ł..h,, ;o.t rl<zlłnJ;nna hr:lłllic rwoli lłińra na in rerrlrlnnnrłahnioi zncrrhl

rozkradzione (zdjęcie nr 1inr 2).
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OCENA TECHNlCZNZA

Zdjęcie nr 2

2.2. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jest z dachówki ceramicznej karpióWki. stan techniczny pokrycia

jest na pograniczu stanu złego i awarii. stwierdzono liczne ubytki w samych dachówkach jak i

ubytki w pokryciu. Pokrycie dachu zdegradowane jest W 10c% i rnusi pcdlegać całkowitej

vłylilldlllq. rulllzszc l.ujęLld lll J uld! ZuJęLlś rll + PlJŃdl,u,|{ 5{.dll Puńl ylld.

zdjęcie nr 3
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Zdjęcie nr 4

2.3. Konstrukcja dach u

Konstrukcja dachu wykonana jest jako więźba drewniana o ukladzie płatwiowo - fyglowym, w

konstrukcji zbliżona do układu płatwiowo - k{eszczowego gdzie rozpór gwarantowany przez

Ll^--.-^,., ^---,,- _--.,_-,aL.. ^--^ińl.ir .l/^t^ n.^.|,^;5ń^ \^^,ńi-.!, ^}-+!^li 1av11 .ń t^^,'ńia.J PlLc],ll9]q ly6l! vll!Jltlu,lL, !v /lll,ql l rJlo(lVl

sł;pś,"v 13x13 da 20.ni. 5łijpy podpl€iająCe i]l6tYJie usżt,y,"Vnjołe;ą mie;;a;;i, i.Ja pł;i";iaci i

murłatach oparte są krokwie, Wymiar krokwi 18X24 cm.

Na krokwiach zamocowano e!ementy konstrukcy.jne o wymiarach w części dolnej zbliżonych

do krokwi podparte małym słupkiem, a w części wyższej ścięte w k|in, których zadaniem jest

zmiana kąta nachylenia połaci dachu. Wszystkie elementy więźby dachu wykonane są w

tradycyjnej technice ciesłelskiej, cześć wykonana jest Z drewna przecieranego. Połączenia

eiesielskie zabezpieczone §ą p!,zeż kołkowanie Elementy więźby posiadają |iezne

i,a:€bą|\nJ!enia !ica drer,lrna \,,\_, postaci za,:ięVó,ll lr:z p|:l, Część e!enentóv., karstrukcj!

posiada różnej wielkości uszkodzenia powstałe W Wyniku rozkładu drewna przez grzyby.

Elementy są zniszczone w części lub calkowicie, w niektórych przvpadkach zniszczenie przez

grżyby dotyczy całego przekroju elementu (tak .jak W przypadkU murłat). Część uszkodzeń

spowodowana jest przez działanie owadów z rodziny kolatkóW. owady te mogą żerować w

calym przekroju poprzecznym belek drewnianych niszcząc ich strukturę przez drążenje

chodników larwalnych wewnątrz elementu, co prowadzi do znacznego obniżenia

wvtrzvmałości porażonego materiału.



OCENA TECHNlCZNZA

stdn konstrukcii dachu oow|rżei reionu ooarcia na stronie i koronie murów noleżv okleślić

lako złv i lokalnie awaNinv z bezpośrednim zdarcżeniem katostrofo budowlana,

3. ocena techniczna

Z uwagi nó zly stan konstrukeji więźby dachowej oraz zty stan pokrycia dachowego naieży

pr zewkizieć k<rrrlpieksowy lelrlont poktycia tiacilcrweg<r ptliegający rla wytrliarlie

uszkodzonych elementóW konstrukcyjnych oraz Wyminie pokrycia dachowego na

blachodachówkę

Vy' cza§ie robói naprawczych na miejscu naieży każdorazowo ustalać eiementy do całkowitej

wymiany, ricr wznlocnienia nrrwym dl ewnern konstrukcyjnym.

Roboty należy prowadzić miejscowo zabezpieczając rejon napraw podparciami

montaŻowymi.

ł. a,irpelplelaellld uor d4rlc

W celu zabezpieczenie dachu przed zawaleniem w części środkowej budynku w miejscu

brakujących ryg|i należy bezwzględnie je przywrócić.

l}--


