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1. Zamawiający: Gryfickie TSS 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 : Na wykonanie dacieplenia elewacji budynku 
mieszkalnego wraz z kolorystyką oraz budynku gospodarczego przy ul. Kosciuszki 47 w 

Gryfieach 

(podać nazwę przedmiotu zamówienia) 

11. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Specyfika głównych wymagań 

-
formularz cenowo-ofertwoy na podstawie przedmiaru robót lub kosztorys ofertowy na podstawie 
przedmairu robót 

2. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni.Czas na wykonanie powyższego zadania do 30.11.2022r 
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 ). 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
Wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

v. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania w jest ... ... .. . .. ..... .. ..... . Robert Zamolski- konsultant d s/ technicznych 

VI. Miejsce składania ofert 
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"Nazwa przedmiotu zamówienia" NIE OTWIERAĆ PRZED ... ..... . 01 .06.2022 .. . godz 10-15 .... , lub 
przesłaćfaksem na nr .... ..... 913843051 ... ........ ... .. .. .. ............ .. , lub 
przesłać drogą elektroniczną adres e-mail gryfickie-tbs@wp.pl. ....... w terminie do dnia ... 
01.06.2022 .... .. .............. ~ ······, godz.10-00 ............. . 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za 

wykonanie l udzielenie przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz 

słownie. 

3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
VIII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
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