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Dz.T.5ż6.40.ż022.MO

Gryfi ce, dńa 23.03.20ż2r.

ZAPYTANIE orhnrowr,

W związku z art, 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29,01,2004 r- Prawo Zamówięń Publicznych (Dz.U, z 20|3 r., poz.
907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regu]aminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I.Zamawiająeyl

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 Grfice,

adres strony intemetowej: www.gryfickietbs,pl

tel/fax. 91 384 30 51,

e-mail: gryfickie-tbs@wp,pl

zaprasz^ do zlożenia ofert cenowych na wykonanie kosztorysów inwestorskich

z przedmiarami robót, dotyczących kompleksowej wymiany pokrycia dachowego, z remontem

kominóq na budynku mieszkalnym przy ul. Ks. St. Ruta 74 w Gryfrcach, oraz rozbiórki

budynku gospodarczego, zlokalizowanych na działce o nr geoderyjnym 223, obręb - Gryfice

4.

II. Uwagi Zamawiającego, doĘczące Zapytania ofertowego:

- za|ęca się dokonanie przez ()ferenta przeglądu / inwentaryzacji budynków objętych

ZapyĄaniem ofertowym, celem rzetelnego opracowania wymaganych dokumentóą

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Zapfańa ofertowego z na|eżytą

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną,

ilI. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania §ię

z oferentami:

_ i-ię i nazwisko pracownika - Mariusz Ostrowski, pok. ru 9 w siedzibie Spółki, od pon.

do pt. w godz. 7:00 - 15:00.

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8,7ż-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 9l 384 73 25lttb

91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek, piątek w godz. 7.00 - 15.00.



IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym

o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed

upłvwem terminu składania ofert.

V. DokumenĘ jakie'Wykonawca powinien załącryć do oferĘ:

-Zamavłiający wymaga, aby oferty zawieruły załączony do niniejszego Zapytuia

ofertowego, czltelnie wypehriony i podpisany przez ()ferenta formularz ofeńowy (dopuszcza się

możliwośó ńożęńa ofert cenowych na własnych formularzach).

-postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofeń:

- ofertę na opracowanie kosźorysów inwestorskich z przedmiarami robót należy złożyó

w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 04.04.2022 r. do q9śĘ,_10JOQ.

- oferty należy ńożyó w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Kosztorys inwestorki na

wymianę pokrycia dachowego i rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Ks. St. Ruta 74

w Gryficach - NIE OTWIERAĆ pnzEo 04,04,202ż r., przed godz. 10.00",

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 n o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającepo.

VII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu ofertowm należy przedstawió cenę ofertową netto i brutto za:

- opracowanie kosźorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego z remontem

kominów na budlłrku mieszkalnym Ks. St. Ruta 74 w Gryficach,

- opracowanie kosźorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul.

Ks. St. Ruta 74 w Gryficach,

Ponadto:

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

miejsc po przecinku) oraz słownie,

- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania

ofeńowego,

- wszelkie rozliczetia pomiędzy Zulawiającym i ewentualnym Wykonawcą odby,wać się

będą w złotych polskich,

- Zamawiaiący informuie. iż zgodnie z ań. 108a,2 Usta\ły z dnia 1 1.03.2004 roku

o podatku od towarów i usług w ptzedmiotorym p9§Ępowanlu_bgŁb__mbł



zastosowanie mechanizm ..podzielonej płatności"

YIII. Informacj e o formalnościach:

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie

wszystkich Oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokofu z otwarcia ofert,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu ZapYania ofertowego, Zamawiający

podpisze z Wykonawcą zlecenie dotyczące realizacji przedmiotu Zapylania ofertowego, w terminie

14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencj alny Wykonawca, którego oferta zostŃa uznana za najkorzystniejszą uchyli

się od zawarcia zlecenia na realizację przedmiotu Zapltania ofertowego, Zamawiający wybierze

ko|ejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez ptzeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze Zapytanie ofertowe przęprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu

Zamawiającego w sprawie udzielania zamówieri,

- na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sĘczńa 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.lJ. z 2013 r., poz. 907 ze nnianarni) niniejsze Zapytanie ofertowe prowadzone jest

z wyłączeniem norm przywołanej Ustawy,

- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony

prawnej określone w pzepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie

oraz skarga.

PREZEs

1.ol-ó

Zalączniki:

- wzór formularzu ofeńowego.

ZATWIEPDZIł,:



(pieczęć wykonalvcy)

NIP:

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

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

Adres do korespondencji: Gryfrckie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72,300 Gryfice

teVfax. 91 384 30 51, e-mail: gryIicie-tbs@wp.pl, strona internetowa:

rvww.gryfickietbs.pl

\ odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe znak:Dz.T.526.40,2022.MO z dnia23,03.2022r.

na wykonanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót, dotyczących:

- kompleksowej wymiany pokrycia dachowego, z remontem kominów, na budynku

mieszkalnym przy ul. Ks. St. Ruta 74 w Graficach oraz

- rozbiórki budynku gospodarczego,

zlokalżowanych na działce o nr geodezyj ny m 223, obręb - Gryfice 4.

JalMy niżej podpisany/i :

Oferujemv wykonanie ww dokumentacji:

1. kosztorys inwestorki z przedmiarem robót na kompleksową wymianę pokrycia

dachowego, z remontem kominów, na budynku mieszkalnym prry uI. Ks. St.

Ruta 74 w Gryficach,

za kwotę brutto

z przedmiarem robót na rozbiórkę budynku

co stanowi

kosztorys inwestorki

gospodarczego,

za lrwotę brutto .. co stanowi

E-MAlL



- 3. okres realizacji przedmiotu zamówienia,od czasu wyboru ofeĄ.,...............

(podać liczbę dni),

4. oświadczam, iż nwarżam się za zńązanego ofeńą przez okes 60 dni licząc od daty

wyznaczonej na składanie ofert,

5. oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółow;łn opisem

przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się w prąryadku wyboru mojej ofeńy jako

najkorzystniejszej, do za,warcia zlecenia w miejscu i terminie .vqiznaczonym ptzez

Zamawiającego.

6. zobowięlĄe się do wystawieńa faktv z zastosowaniem żw. ,,podzielonej płatności "

zgodnie zuśa-wąz dńa 1I.03.2004 roku O podatku od towarów iusług. ąrt ]08a.2.

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby upowaźnionej

do podpisania oferty)


