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ZAPYTANIE OFERTOWE 

·(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.) 

I. Zamawiający : 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 14 w imieniu której działa Zarządca 

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 tel/fax. 
91 384 30 51 , e-mail: grvfickie-tbs(a)wp.pl , strona www.gryfickietbs.pl 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie niw prac: 

1. Wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku wraz z likwidacją starego podłączenia, 
zgodnie z warunkami technicznymi nr 95/ 09/2021. 
2. Wymiana rur poziomych zimnej wody w części piwnicznej budynku wraz z wymianą 
zaworów na podejściach do pionów wodnych . . 

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego : 
l. Wymiana przyłącza wodnego - warunki techniczne nr 95/09/2021 z dnia 28.09.2021 roku. 
2. Wymiana rur poziomych z. w. wraz z wymianą zaworów na podejściach do pionów wodnych-

(należy dokonać przedmiaru we własnym zakresie}. 
III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - 30 dni od daty podpisania 
umowy na roboty budowlane. 
IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego: 
a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem 
ofertowym, 
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, 
normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej , 
c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.lO, 
(posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach), 
d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

e) Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności 
związanych z wymogami BHP, 
f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z 
realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do 
obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa 
organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie 
prowadzenia robót. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego , uprawnione do kontaktowania się z oferentami: 
-imię i nazwisko pracownika: Alfred Kiszteliński -tel. : 91 384 73 28, 
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 8), 
-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
l. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
mogą przekazywać· pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną . 
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