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Świdwin, dn. 2019-05-21 

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie  

działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 347  

przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 

ogłasza zapytanie ofertowe na: 
 

wykonanie ekspertyzy budowlanej 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia jest: usługa sporządzenia oceny stanu technicznego  

i opracowanie ekspertyzy budowlanej budynków Wspólnoty mieszkaniowej przy  

ul. Szczecińskiej 53, 56-58. 

 

II. WIZJA LOKALNA:  

Zamawiający zaleca, aby przed przygotowaniem oferty cenowej wykonawca przeprowadził 

wizję lokalną umożliwiającą zapoznanie się szczegółowo z obiektem objętym zakresem 

usługi.  

Termin wizji lokalnej wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. W celu ustalenia 

szczegółowego terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z Panią Agatą Kowalik – 

kierownikiem ZGM tel. 94 365 78 37 

 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY: 

 

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

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację 

przedmiotu zapytania ofertowego (preferowane uprawnienia biegłego sądowego), 

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

ekspertyzy 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 zlecenia) - realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi ze środków własnych 

Wykonawcy - uregulowanie należności ze strony inwestora nastąpi po pozytywnym 

ostatecznym odbiorze dokumentacji, 
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4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ekspertyzę techniczną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz oświadcza, że zostanie ona wydane 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ:  

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę cenową; 

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

przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania; 

4. 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; 

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

6. 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  „wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynków Wspólnoty Mieszkaniowej 

przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 w Świdwinie” 

 

OTWORZYĆ dnia 10.06.2019r. o godz. 13:15 
 

 

 

IV. NIEPRZEKRACZALNY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie 

nieprzekraczalnym do dnia 30.06.2019r.  

 

V. 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 
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przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego, a która w sposób 

istotny wpływa na realizację przedsięwzięcia; 

 

VI.  OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 

Podstawowym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 100% cena  

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2019r. do godz. 13:00  

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

ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2019r. o godz. 13:15 w siedzibie 

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

Krajowej 21, pokój nr 2. Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na 

posiedzeniu niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: 

❖ w kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego – inspektor ds. ochrony 

środowiska, inwestycji i technologii – Małgorzata Ratke  

tel. 94 365 23 56 

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

dokumentacja projektowa) - kierownik ZGM – Agata Kowalik  tel. 94 365 78 37 

 

 


