
/ GRYFICKIE 
TOWW'/STWO BUDOWNIC'TWA ~POŁ;ECZNEC?Q 
Spbłka z ogranicwna odpow1edz1alnosca~ 
72-300 Gryfice, ui.Wiejska 8 . 
tel ./fax 91 384 30 51, 91 .384 30 52 Zapytanie ofertowe 
~e n 811 9 4172. NIP 8~7-17-29-827 

1. amaw1ający: 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 na: 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na modernizację lokali 

mieszkalnych przy ul. Leśnej 2 w Gryfieach 

11. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na modernizację lokali mieszkalnych przy 
ul. Leśnej 2 w Gryfieach w celu uzyskania lokalu/lokali wg wymogów technicznych dla mieszkań 
chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych . 
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową , instalacją wod.
kan ., elektryczną , teletechniczną, wydzielenie łazienek oraz kompleksowy remont lokali 
mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem- po 5 egz. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) uzyskanie podkładu geodezyjnego niezbędnego do opracowania dokumentacji i uzyskania 
niezbędnych dokumentów formalno- prawnych (w razie konieczności również uzgodnień z 
konse~atorem zabytków) , 
b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 
c) dokonania uzgodnień w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych z Zamawiającym, 
d) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów (w miarę potrzeb), 
e) wykonanie inwentaryzacji istniejących lokali mieszkalnych w zakresie umożliwiającym realizację 
powyższego zamówienia oraz wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych 
koniecznych do opracowania dokumentacji (o ile będą wymagane), 
f) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych bez 
podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością 
będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń lub określenia minimalnych 
wymagań dotyczących ich równoważności , 
g) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych 
materiałów lub urządzeń "równoważnych" tzn . o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 
opracowanej dokumentacji projektowej- Wykonawca (projektant) zobowiązuje się do wydania , na 
etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych 
materiałów lub urządzeń , 
h) udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie 
trwania procedury przetargowej na wykonanie robot budowlanych . 

Termin wykonania - do 30.09.2022 r. 

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
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 nr 1 ). 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim . . 







Załącznik Nr 1 
                

 
 

........................................................................... 
 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
NIP:  ...................................................  
REGON:  ............................................  
tel.:  ....................................................  
fax:  ....................................................  
e-mail:  ...............................................  
 

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
  

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

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2022 r. na:  
 

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na modernizację lokali 
mieszkalnych przy ul.  Leśnej 2  w Gryficach”  

(opis przedmiotu zamówienia) 
 
Ja/My, niżej podpisany/i,  .....................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz:  .............................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Brutto:  ............................................ zł 
(słownie brutto  ..................................................................................... ) w tym podatek VAT...........%. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.09.2022 r. 

3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od 
daty wyznaczonej na składanie ofert.  

4. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.* 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………. ………………………………………………. 
 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
  do podpisywania oferty) 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 



                         UMOWA NR                                 
 Zawarta w dniu …...................... r.  w Gryficach pomiędzy: 
Gryfickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 

Wiejska 8 72-300  Gryfice NR KRS 0000105379 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział 

Gospodarczy KRS Kapitał Zakładowy 7.395.000,00 zł zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym  

przez: 
Tadeusza Wierzchowskiego- Prezesa Zarządu 
a 
 

zwany dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

     § 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej na 
modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Leśnej 2 w Gryficach w celu uzyskania lokalu/lokali 
wg wymogów technicznych dla mieszkań chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.  
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, instalacją wod.-kan., 
elektryczną, teletechniczną, wydzielenie łazienek oraz kompleksowy remont lokali mieszkalnych 
wraz z ich wyposażeniem- po 5 egz., wersja elektroniczna dokumentacji- (pliki edytowalne i pdf) 
- na płycie CD. 
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach    
niniejszej umowy, zapytaniu ofertowym oraz w złożonej ofercie. 

 
§ 2 

1.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.09.2022 r. 
2.     Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. 
3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

dokumentacji. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że obowiązującą  je formą wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną ofertą jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: ….......................zł brutto (słownie: ….............. 0/100) 
w tym podatek VAT       %.  
2. Protokół zdawczo- odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany 
przedmiot umowy. 
3. Strony ustalają płatność przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty  dostarczenia faktury Zamawiającemu.    
4. W razie nieuregulowania wynagrodzenia w umówionym terminie, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 
 

 
 
 
 



§ 4. 
1.    Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne za opóźnienie w 

wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej. 
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za zwłokę w zapłacie faktury w 

wysokości  ustawowych odsetek. 
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne. 
§ 5.  

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 § 6.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 7. 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
stron.  
 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:  
         

                                                     
 
 
 
 

 
 



         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r. 

Poz. 822 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie mieszkań chronionych 

Na podstawie art. 53 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych; 

2) minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym. 

§ 2. W mieszkaniu chronionym zapewnia się: 

1) usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu; 

2) pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się 

usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: 

1) samoobsługi; 

2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych; 

3) efektywnego zarządzania czasem; 

4) prowadzenia gospodarstwa domowego; 

5) załatwiania spraw urzędowych; 

6) utrzymywania więzi rodzinnych; 

7) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej; 

8) poszukiwania pracy. 

§ 4. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się 

usługi obejmujące pomoc w: 

1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących: 

a) przemieszczania się, 

b) utrzymania higieny osobistej, 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 822 

 
c) ubierania się, 

d) sprzątania, 

e) zakupów i przygotowywania posiłków, 

f) załatwiania spraw osobistych; 

2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie: 

a) utrzymywania więzi rodzinnych, 

b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

§ 5. Usługi, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a–c, są świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni 

w tygodniu. 

§ 6. 1. Minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu 

chronionym nie może być mniejsza niż 12 m
2
, przy czym liczba osób w mieszkaniu chronionym nie może być wyższa 

niż 7. 

2. Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, składa się z: 

1) kuchni lub aneksu kuchennego; 

2) łazienki; 

3) wydzielonego ustępu lub miski ustępowej w łazience; 

4) przestrzeni komunikacji wewnętrznej. 

3. Wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w którym ze wsparcia korzystają osoby niepełnosprawne 

ruchowo, są pozbawione barier architektonicznych i dostępne dla tych osób z zewnątrz. 

4. W pomieszczeniu mieszkalnym, dla każdej osoby, zapewnia się: 

1) łóżko lub tapczan; 

2) szafę ubraniową; 

3) szafkę nocną; 

4) krzesło lub fotel. 

5. Kuchnia lub aneks kuchenny są wyposażone w: 

1) kuchenkę; 

2) zlewozmywak; 

3) chłodziarkę; 

4) meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków. 

6. Łazienka jest wyposażona w: 

1) wannę lub natrysk; 

2) umywalkę; 

3) miskę ustępową, jeżeli nie ma wydzielonego ustępu. 

7. Wydzielony ustęp jest wyposażony w umywalkę. 

8. Mieszkanie chronione jest wyposażone w pralkę automatyczną, a także telewizor lub komputer. 

§ 7. 1. Liczba osób w mieszkaniu chronionym, o której mowa w § 6 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2019 r. nie może być 

wyższa niż 12. 

2. Liczba osób w mieszkaniu chronionym, o której mowa w § 6 ust. 1, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. nie może być wyższa niż 10. 



      

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 822 

 
§ 8. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mieszkania chronione treningowe lub 

mieszkania chronione wspierane dostosują te mieszkania do standardów określonych w przepisach niniejszego rozporzą-

dzenia do dnia 1 marca 2019 r. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. 

w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 305), które utraciło moc z dniem 1 marca 2018 r. w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. poz. 1292). 
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