
:OW^RZYSTW0  BUDOWNIC"A  SPOŁECZNEGU

Józefów, dnia 03.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na   podstawie   Regulaminu  udzielania   przez  Towarzystwo   Budownictwa  Społecznego  w  Józefowie
Sp.   z   o.o.   zamówień   publicznych   o   wartości   szacunkowej.   nieprzekraczającej   130   000,00   PLN

(Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi
„Przeprowadzanie okreso`^rych  kontroli  oraz czyszczenja  przewodów  kominowych w  budynkach
stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o."

1.   Przedmiotem     zamówienia    jest    przeprowadzanie    okresowych     kontroli    oraz    czyszczenia

przewodów kominowych w budynkach Zamawiającego.

2.  Warunkii  zamów.ien.ia..  |termin  i  warunki  realizacji,  okres  gwarancji,  warunki  płatności  faktur,
kryteria oceny ofert i ich wagi):

a)      termin realizacji: 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.;

b)      warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury;

c)      złożona oferta powinna zawierać ceny netto za..
-przeprowadzenie okresowej kontroli jednego przewodu kominowego,

-dokonanie czyszczenia jednego przewodu spalinowego,

-dokonanie czyszczenia jednego przewodu wentylacyjnego.

Cena   ofertowa    musi    uwzględnić   wszystkie   koszty   związane   z   realizacją   przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

d)      kryteria oceny ofert: cena -100 %,

e)      sposób    obliczenia    ceny:    suma    cen   jednostkowych    będzie    stanowić    wartość    całego
zamówienia.

3.   Istotne  postanowienia  umowy  zawarte  są  we  wzorze  umowy  stanowiącym  Załącznik  Nr  1  do
niniejszego zapytania ofertowego.

4.   Dodatkowe warunki wymagane  od wykonawców oraz dokumenty wymagane  na  potwierdzenia
spełniania tych warunków:
•a)    wymaganywpis do KRs lub cEiDG,

b)    posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie dla należytego wykonania przedmiotu
zamówienia,

c)     posiada wydane na podstawie odpowiednich przepisów, wszelkie zezwolenia niezbędne dla
wykonywania czynności objętych umową,

d)    posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i okaże Zamawiającemu polisę
ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł, przed podpisaniem umowy.

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

6.   Ofertę należy przedstawić w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz.10:00 pocztą elektroniczną
na   adres-.  tbs@tbsiozefow.pl     lub  l'istown.ie   na   adres..  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego
w Józefowie Sp. z o.o., ul. Zielona 2, 05-420 Józefów.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

7.     Osoba do kontaktu:  Pani  Urszula  Dudzicka, tel. 22 789 2144, 509 867 417.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

p7F%sŁ#ff&
Urszula  Pom.ierna

(podpis Prezesa Zarządu
lub osoby uprawnionej)


