
Dz.T. SU. 19 .2022.WT 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zamawiający: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śniadeckich 44 w Gryfieach w imieniu której działa 
Gryfleki e TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryflee 
telj fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl. strona www.gryfickietbs.com 

Zaprasza do złożenia oferty cenowf1na wymianę powierzchni dachu,wraz z 
założeniem instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty przy ul. Sniadeckich 
44 w Gryficach. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu i główne wymagania zapytania ofertowego 

1/ wymiana powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty zgodnie z 
załączonymi przedmiarami robót. 

Pożądany termin realizacji 

a/ termin realizacji 30.08.2022 r. 

b) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zamówieniem,w załączeniu 

przedmiar robót. 

c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, przepisami, normami 

technicznymi i zasadami sztuki budowlanej, 

d) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.lO, 

to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach, 

e) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę. 

f) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z 

wymogami BHP, organizacją prac budowlanych bez zakłóceń,( organizacja i zagospodarowanie placu robót, 

właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, naprawę wszelkich szkód powstałych w trakcie 

prowadzenia robót). 

III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

l. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz 

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

2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie p rowadzonej 

działalności gospodarczej. 

3. Postępowan ie prowadzone jest w języku polskim. 



tv. Informacie o sposobie porozumiewania 5ię zamawiaiącego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów|

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaWiadomienia oraz informacje ZamaWiający i Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą €lektroniczną W terminie do dnia20.05.2022 r,

V. osoby po stronie zamawiaiącego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są

a) Waldemar Tatar tel. 9l 384 73 36

b/ Roman Rusiecki tel. 8B3 25B 254

vI. Mieisce i termin składania ofert:

1. ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki [sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem I

Wykonanie wmiany powierzchni dachu wraz z założeniem instalacji odgromowej na budynku

WspóInoty przy ul, Sniadeckich 44 Gryficach

2. ofeltę należy złożyć w terminie do dnia 2o.o5.2o22 f. do godz. L2.oo

3. otwarcie ofert nastąpi W dniu 20,05,2 022 f. Eodz.12.75

vII- opis sposobu obliczania cenyl

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowm, należry przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie robót

okres gwalancji olaz podłączyć kosztolys ofertowx/,

2, Wartość cenoWą należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch mieisc po przecinku oraz

słoWnie,

3, cena powinna zawierać Wszelkie koszty związane z \Ąykonaniem prżedmiotu zamóWienia,

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

vltl. Informacie o forma|nościach:

L. zamawiąący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezy8nacji z częŚci robót bez podania

przyczyny iw przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym Wszystkich WykonawcóW, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia.

2,Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatłowych ne8ocjacji z wybranymi Wykonawcami jak

róWnież swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu nie będą przysłu8iwać Wykonawcom roszcżenia Wstosunku

do Zamawiającego.

3, Wpv}padku przystąpienia do realizacji, zamawiający niezwłocznie po \^,}.,bolze najkorzystniejszej oferty,

zawiadomi wszystłich WykonawcóW, którzy ubiegali się o udzielenie zamóWienia.

4, Zamawiaiący zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaliu zawiadomienia o wybolze Wykonawcy,

ale nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia,

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została lłybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiaiący lĄybierze kolejną

ofeltę najkorzystniejszą spośród złożonych ofertbez przeprowadzania ich ponoWnej oceny,

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom śIodki ochrony prawnej określone w pEepisach

Ustawy Prawo ZamóWień publicżnych tj, Protest, odwołanie, skarga.

7. Do postępowania nie maią zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień plblicznych.



Załączniki!

1. Pźedmiar lobót

2, Formularz cenowo-ofertowy,

o6, ho(lil
(data)

Gryfirt{iŁr Tti!;
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PrlgAmiar \ r'.'

Jm llość 
]lnororł,nozntónrowol,:-,-__--,________,

KNR 4.0l Rrrzbiórlra polĄcia l dacho$ki innej niz Larpióuka
0508/0J

Polacie tróikalne (9.1ox4.5U),2Xż m2 40.95Polacie trójkąlne (9.1ox4.50),2xż m2 40.q5
Połacie trapęz.we (9,0xó,O)x2 ń2 l08
(2.4 5Xó.0),2xż\' m) 29.4

minu§ rzeczywista powierzcbnia kominów po połaci dachu -(0,68x1,80)ź ,li12 -2,45
-( |.2o-0.q0]x0.ó8 rn2 - I.43
,minus rzeczywista powierżchnia lukarn po polaci dacu -(2,40x1,40)x6 mż -20,16
r{1.4ox1.10)żi\6 m2 -Ą.t2
,t'olacic na lukamach (0.90\1.80)\2\6 m2 19.44

, (0,90x0,90)l2x2x6 ]m2, 4,8ó

: : Lącznik 2x((2.0x2,40)+((2.0x 1,0)/2)) rnż !],ó
: ' raz€m m2, 185.59

2 KNR 4-0l illozbiófki o}acenia dachu w odstępach {at ponad 24cm :

U4,t0 05 m' 185.59

3 KNR 4-0I Ro7biórka rynn) z blachy niś nadaiącej sie do Uz}tku
05J5 04

i (13,90+9,]0)x2 m: 46
L4cznit ż.80x' m 5,ó

4 KNR 4-0] Rozbiórka iur spustowych z blachy nie nadającej się do uź)łku
n5l §/oń

, Rury spusio\łe 4x7.0 n 28
Rura wentYlacYjna do ,okalu nr 1 2,0 

,-.- ] ,;

, Rury spusio\łe 4x7.0 n 28
Rura wentYlacYjna do ,okalu nr 1 2,0 

,-.- ] ,i,
5 k^R 4_0l Ro/bió"ka muro!Ą r,gninrł.lch. o^apóu. I'olnier,,\_ B,,yrso!Ą ,rp, z blach1 nie nadaiącel -lę do użyl\J

0j 15/08

opierzenie grym§Lt Z pascm poclIynnowym (0,20-F0,30+0, i 0+0.0j.)x(9,I0+9, l0)+( 13,90-0.ó5-0,65)x2 )) m2 28.2l

; Pasy nadrynnowę 0,25x((9, t 0x2)+(( t 3.90-0-25-0,25)x2)) m2 11.25

Kośze wpołaoi przy iukarnach (0,50x(( l,30+0,10+0. t 0)x2))x6 tn2 9

, :opierzenia przy ścianach lukarn (0.50x(i.40+0,25+0,25))x6 rnż 5,7
(0,50x(2,40+0,20)x2)x6 mż: 15.ó

: Opieżcnia przy kominach 0.40x((( 1,20+0.90)x2)+((0.ó8+0,20+0,20)x2)) m2 2.54
(0,50x(2,40+0,20)x2)x6 mż: 15.ó

: Opieżcnia przy kominach 0.40x((( 1,20+0.90)x2)+((0.ó8+0,20+0,20)x2)) m2 2.54
0,40x(( l,80x2x2)+((0,ó8+0,2o+0.20)x2x2)) m2 4.ó l
opierzenie przy \}łazie dachow}.nr 0.40x(( 1 ,0+ 1.0)+((0.80+0,20+0,20)x2)) ^2, I,'76

lstniejący wyłaz dacho\q, prżeszklony - je§t no$} ż opierzeniem
Łącznik 2,0x0.30x2 , m2 1.2

2,40x0,40x2 i.2 , 1,92

] ' razem m2 81.79

6 Kalkrrlacja Wywóż gruzll
ind\ $ idualna

Dachówka z .ożbiórki l85,59x0,0l5 m] 2,'l8
l1^-"ń,. - r^żl-;ńrLi -l]1 ,ń? 1A
Dachówka z .ożbiórki l85,59x0,0l5 m3 ] 2,'l8
Kominy z roubiórki 3,.1 i m3 3,4

Blacha 1,5 :In3 1,5

Łaty 0,65 rn3 0:65

rszem m3 8_J.rrazem m3 8,33]

l irnztMLĘowANtE KoMlNów:,,
7 ] KNR4-0l Przemurowanie kominówz cegieł o objętościwjcdnym miejscu ponad 0.5m3

03l0,07
(0.68x0,94)x((2.24+1.30)i2))x2 m3 2.ż6(0.68x0,94)x((2.24+1.30)i2))x2 m3 2.ż6
(( 1_50rO.ń8 )x 1.12 ) m] 1.14

, razem m3 3.4:

] 
^ , .,,,,.-, ^,. ]R!]S7JOf 'ĄNIA DO KOMINOW 

] ' l8 KNR 4-0l wykonanie rusztowanja pr4, kominach o obwodzie od 2 do 5m
0419102 szt 3

iROBOTY CIESIELSKIE I ,MPRECNACYJNE
9 KNR4-Ul D!łuk]oll)c odgrz}blanic pu\vicrz(hni porad l{,ln: przez powlelani.,prcparatami solowymi metoda, 06|4/07 smarrrrvania bali lub krawędziaków



Strona ]/l7
prredmiar

4I(6,4ax(0,08+0,a8 |0, J 6 +0, ] ó)): I 2,29m2 Prostok\ty w trapezach
,((0.081 0,l6)x2)x((9,0ńb:0,80)r6,0nb)12 polacie,64,80m2 Trójkq\] w trape.ach . |l 2.ł5.0,8a| l ) = 4 s:l
'r6,0mbx2:$,a b x ((0.08 *0, ]6ri2r) = 23,aon?2

WyliczBnie powierzcbni krokwi do jmpregDacji .Łącżnapowierzchniakokiewl2ó,Olm2,Przyjęto_50%,m2: 63,0
:powierzchni do impregancji . C2ęść kokjewjest Zabudowana. (25,92+12,29+64,80+23,00\x0,5 '_. ,

: WyllczBnle powrelzcl]nl kroKwl oo ]mpregDacjl . ł,ącżna powlerzcnnla ]goK]ew tżo,U l mż, rrzyJęIo _]u'lo : m,a oJ,Ul:
: :powierzchni do impregancji . C2ęść kokjewjest Zabudowana. (25,92+ l2.29+ó4,80f23,00)x0,5 ,

) 
iŁącznik ((((0,08+0,16)x2)x l,80)x5)x2 m2. 8,9a:

l0 , KNR 4-0l Wymiana desek czołow.vch
04l4 l I

: : (13,90+9,10)x2 im 46

l1 , KNR0-15 ;tmpregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat iłat
: : 0517/02 ,. .m2: 185,59;
l1 , KNR0-15 :lmpregnaoja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

05l'7,0ż m2 185.59

i:

l2 ' KNR 0-15 lUłożenje na krokwiaclt ekanu zabezpięczającego z folii

'' 
*.ff.It]'::r' Polryci< dachów dachórłlą zalla<lkową ceramiczną 

m2 185'59

05l ]/0ż ,n7 ] 85.5q

, 14 ,KNR-W 2-02 ]Montaż gąsioróW z k]amrami i taśfiy kalenicowej"R-$ 2-02 :Mo,!!aż gąśioró\ł z klamrami i taśnt) kalenicowej
05l J 08

lkalenica główna 9,0-0,68 ,m: 8,3ż
kalenice narożne 6.40x4 m ż5.o
'kalenice 

na lrrkamach 2.70xó ,m: 16,2

l ącznik 3.40 m ' .1,4

ra7em m 5],52razem] m 53,52

rs iNX Z-ÓŻ ÓU.Ottii Hi""lly ,l"}ntŃun"; giutoS.i O,Ś'O.., prry o"-toi"i wrozwinięciu ponad 25cm . : 
,

| 0506t02 ,

,opierzenie gżymsu Z pasem podrynnorvym (0,20+0.30+0,10+0,05)X((9.10+9.10)+l(]].90-0.b5-0.65)x2)J 2 28.2l
Pasy nadrynnowe 0,25x((9,10x2)+((l3.90-0.25,0,25)x2)) m2 lI.2j
|Kośze w DołaciDrzv lukarnach (0.50x(r].30+0.10+0.10)x2))x6 m2 9lKosze W połaci przy lukarnach (0,50x((] ,30+0,10+0,10)x2))x6 fu2 9]

:opierzenia przy ścianach lukam (0,50x( l ,40+0,25 |0,25)x6 
, m2 ' 5,7'

(0,50x(2-40 0.20)x2,\ó nl2 15_ó

Jm llość ]-,:
i

opierzenia pzv konlinach 0.40x((( 1,20+0.90)x2)+((0,68+0.20 r0,20)x2)) !n2 2,54
0.40\((1.80\2xż1.1l0.68t0.20,0.ż0|\2{2)) m2 4_bl

W} ła7 dachowy przeszklony jesl nowry z opierzeniem

] ł,ą"^ik 2_0xbj0x2 'fi2 , 1,2

1.50\o.50x2 m2 1.5l Ąnvo §nY) m2 1.5

, ra7em'mz ]9.0l

knl: ż05I3/0q

17 :KNR-W 2-02 ]Montż law kom;niarskich systemow}ch : l

0513,09 kpl l

, 18 , Kalkulacja iAkcesoria do pokryó dacho\ł}ch - płotck przeciwśniego\ł],
indyrvidualna

232

l

46
5,6

n,g KNR l9-0I 05 -01

(l3.90-9,10 )x2
ł A.hlk \ 6ll

jnusztowłNl*r ło nun spuśr,óńiCu

Rodos 7 0.17 [90a7]

I)ach budvnku Gń,fice ul, Sniadeckich ,ł,1

Nt ] l'odstawa

nb

Ia7el! mb

l9 KNR 2_02
l009/08

i

:wg KNR AT 09 0l04-06

:(e,oxz)'( l ,ąoxs)

:Ńuas*;"ila iat.!cr"i" *}toi,"ron" ońi"..n", o.rłlon. poarOlni" o pori"rr"t nl do t,OOm2

:.Jeden właz jest w bardzo dobrym slanie . Wyslarczq łacznie dwa płązy

Wl konanie i zawieszenie rynien połokrąglych o sr. lJ cm z blachy powleLanej



Rodos 7.0 ]7 19047]

Dach budynku Gryfice ul- Śniadeckich 44

KNNR 2

]501nI
ran}otve 7. ewnęlfzne o wysokości do lonr

Rusźo\łałia do montźu rur spustow),ch (8,0x2,0)x4

Przedmi8r
s!lon3 4/l7

rn2 64

nl2 64

i zawieszenje rul spustowych o śI. l0 cm z blachy powlekanej

K\|R ]9-0] 0533-0l

.0x4
ivront&ż rury \Ę$iewnei rven§ lacji z kanahr kominżt lokalu nr l . Komin rożebrany pod poIdcią dachu.
1.0

,I\ \K.\RsKl !,

mb, 28
2

30

i

5.12:
4.32

l

mb

n12

m2

Ocieplenie ścian budynków \ł systemie STOPTER przez przyklejenie pbł s§ropianowych

§iany htkarn

(( 1 ,40xl,80)/2)x2x6
(1,80x(0,10+0, l0))x2xó
(1,40x1,40)-(1.10x1,30))x6 :m2 3,18
(t0.50\0.Eu)ż,x2\o mż ).4
(0.90x(0,10+0, l0))x2xó m2 ),16

rażen] m2 21 .l8
24 KNR 0-23 :Przyklejenie \łarstw} siatki na ścianach przy- ociepleniu ścian budynkó}v płytami stvropiano\ł},mi \ł .: 2612106 sysiemjc STOP'I'ER |fi,2 27,18

. Śłianv lńant
25 KNR 0-23 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

0l)31,0l m2 )'7.18
l sciany lukarn

2ó KNR0-23,Wykonaniecięnkorvars§!,owei wypratł! z tvnku nlineralneqo ATI,AS CERMiTDR 20o srubości2mm nażó KNR 0-2J Wrkonalie cienkorvarsMo\aśj uyprauy l Ęnku nrineralnego ATI AS cERVlI DR 20 o grubości 2mm na
093l/02 ścianaoh płaskich i powierzchniach poziomych m2 ]?,I8

ślanl ru911l



Rodos 7,0 l7 [9047]

Budynck mię§zkalny 72"300 Gryfice ul, Śniadeokich

robót

]ub etcfui€m

srlona:/5
PrżedrDiar

.1,1

na budy,nku

zwodów pozionr!ch nienirPrężan],ch Z pręta o śr, do l0 rnm na dachu slromym pokrytym dachóuką

Zwodów pożiomych nienapręż8nych Z pręta o śl, r1o l 0 mlrr na daclru § na kominach

pręta o śr. do l0 m na dachu za pomocą złącż.Y- skręcan.Y,ch uni\rclsalilvch kz!żo\\Ych

KN}IR 5
l304/04

winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto\.D,ch uchw}tach

przęwodów uziomowJ-ch w rurkach

puszek kontrolnych -złaożą koItrcllri

uziomów póZiomych iv \q,k)pie o głębokoścj do 0.ó m; kat.gruntu IIl

i pomiary in§talacji piorunochronnej (pierłszy pomiar)

Badania i pclmiary instalacji piorunochronnej (kźd} następn}, pomiar)

0604/05

KNR 5_08
0604/05

0605/02 rn ó()

0618/01

rŃn j.ot

0604/05 ln 28

:'1,l ll

]szt. 3


