
Józefów, dnia 29.09.2021 r.  
DI.26.45.2021.MM 
(numer postępowania) 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

TBS w Józefowie sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych: 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

„Remont zbiorczej kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność 
Zamawiającego, położonym w Józefowie przy ul. Wroniej 11, polegający na wymianie kotła 
gazowego wraz z osprzętem” 

2. Warunki zamówienia: (termin i warunki realizacji, okres gwarancji, warunki płatności faktur, 

kryteria oceny ofert i ich wagi):  

a) termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. 
b) okres gwarancji: 36 miesięcy, 
c) warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,  

po podpisaniu protokołu odbioru, 
d) kryteria oceny ofert: cena – 100 % 

3. Istotne postanowienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczone są we wzorze umowy 
oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

4. Dodatkowe warunki wymagane od wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków:  

a) posiada uprawnienia, środki, urządzenia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 
wykonania niniejszego zamówienia, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie  
w dobrej wierze zobowiązań wynikających z zakresu umowy; 

b) dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia 
potrzebne do wykonania robót objętych umową i zobowiązuje się utrzymać te osoby  
w dyspozycji przez okres obowiązywania umowy; 

c) wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, właściwymi normami oraz przepisami techniczno – budowlanymi,  
w szczególności zgodnie ze szczegółowym zakresem prac przedstawionym w załączniku nr 
1 do wzoru umowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), archiwalną dokumentacją 
techniczną kotłowni gazowej, instrukcjami montażowymi producentów urządzeń 
 i wyrobów oraz przepisami Prawa budowlanego, zapewniającymi prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia;  

d) posiada ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i okaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż 
150 000,00 złotych, przed podpisaniem umowy. 

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

Ofertę należy przedstawić w terminie do dnia 06.10.2021 r. do godziny 10:00 (do 
wyboru): pocztą elektroniczną na adres: tbs@tbsjozefow.pl lub  listownie na adres: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów.  

Decyduje data wpływu. oferty do Zamawiającego.  

6. Osoba do kontaktu: Pani Urszula Dudzicka tel. 22 789 21 44. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
 

………………..………………………. 
(podpis Prezesa Zarządu  
lub osoby uprawnionej) 
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