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Świdwin, dn. 2016-09-12 
 

Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Świdwinie 

ul. Armii Krajowej 21 
78-300 Świdwin 

 

 jako  

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 229 przy ul. Reymonta 28  

w Świdwinie  
 

Z A P R A S Z A 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
położonego  przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie” 

 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie zgodnie  

z przedmiarem robót (załącznik nr 1). 

 

II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

 

O w/w zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację 

przedmiotu zapytania ofertowego.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie w/w 

inwestycji na warunkach i w terminie określonym przez Zamawiającego.  

3. Dysponują środkami finansowymi umożliwiającymi realizację w całości w/w 

przedmiotu zamówienia (Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek w czasie 

realizacji przedsięwzięcia) - realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi ze środków 

własnych Wykonawcy - uregulowanie należności ze strony inwestora nastąpi po 

pozytywnym ostatecznym odbiorze technicznym robót.  

4. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. 

posiadają lub są w stanie zabezpieczyć sprzęt i materiały niezbędne do wykonania całości 

zamówienia w założonym przez Zamawiającego terminie. 
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III. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca winien załączyć do 

niniejszego zapytanie ofertowego: 

 

1. Podpisany przez uprawnionego Wykonawcę formularz cenowy stanowiący załącznik 

nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Kosztorys ofertowy. 

3. Podpisane przez uprawnionego Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę cenową; 

2. Oferta cenowa zawierać musi kosztorys ofertowy; 

3. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez upoważnio(nego)ych 

przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania; 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 

Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) 

upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 

wysokości odpowiadającej cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty; 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

7. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu. 

Kopertę należy zaadresować oraz opisać w następujący sposób: 

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 21 

78-300 Świdwin 

 

Oferta na   

„docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Reymonta 28  

w Świdwinie” 

 

OTWORZYĆ dnia 30.09.2016r. o godz.14:00 

 
 

 

 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty:  

1. Wykonawca, na podstawie załączonych przedmiarów robót oraz wizji lokalnej ustali 

ilości wszystkich przewidzianych do wykonania robót materiałów, narzędzi i innych 

świadczeń, a następnie sporządzi wycenę elementów rozliczeniowych i określi 

wysokość wynagrodzenia.  

2. Umowa z Wykonawcą będzie rozliczana na bazie ryczałtu na podstawie 

wycenionego przedmiaru robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową jako należną mu za 

wykonanie określonych robót z wyszczególnieniem składowych tej ceny (kosztorys 

ofertowy).  
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4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 

niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych 

przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w trakcie trwania umowy.  

5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 

Wykonawca.  

6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia, jak również następujące koszty: wszelkie roboty 

przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, porządkowe, wszelkie koszty 

utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót oraz inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

7. Wykonawca przygotuje kalkulację cenową zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zaproszenia. Przedstawiona przez 

Wykonawcę kalkulacja cenowa zawierać musi zakres wszystkich prac 

niezbędnych do wykonania inwestycji. 

8. Wykonawca winien w cenę ofertową wkalkulować koszty związane z obowiązkiem 

zajęcia pasa drogowego jak również we własnym zakresie wykonać projekt 

organizacji ruchu drogowego, jeśli zachodzi taka konieczność. 

9. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

10. Ceny w ofercie należy podać do drugiego miejsca po przecinku (netto, brutto, VAT). 

 

VI. Orientacyjny termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego 

 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia planuje się do wykonania w terminie 

do dnia 30.06.2017r. Jako termin realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie 

wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych zakresem inwestycji i zgłoszenie 

ich do odbioru. 

 

VII. Inne istotne postanowienia zapytania ofertowego  
 

1. Termin związania ofertą: Wykonawcy, którzy złożą ofertę w ramach niniejszego 

zapytania ofertowego związani będą ofertą przez okres 30 dni; 

2. Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem 

ofertowym, określone zostaną w umowie z Wykonawcą, którego oferta wybrana 

zostanie jako najkorzystniejsza; 

3. W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta wybrana zostanie jako 

najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana 

zostanie z drugim w kolejności Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako 

najkorzystniejsza; 

4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie można było 

przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego, a która w sposób 

istotny wpływa na realizację przedsięwzięcia; 
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VIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 

Podstawowym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 100% cena  

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2016r. do godz. 13:30  

w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy 

ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. 

 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.09.2016r. o godz. 14:00 w siedzibie 

zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii 

Krajowej 21, pokój nr 15 (dział techniczny).  

Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym 

przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora.  

 

XI. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: 

 w kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego – inspektor ds. 

ochrony środowiska, inwestycji i technologii – Małgorzata Ratke 

 w kwestiach przedmiotu zapytania ofertowego (m.in. zakres, wizja lokalna itp.) 

– administrator budynku – Aneta Ośnicka 


