Drawsko Pomorskie, dnia 06. 08. 2015 r.
Ldz. DR/620/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom.
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Przegląd okresowy instalacji
gazowej w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych administrowanych
2. przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim”
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy instalacji gazowych zgodnie z
art. 62
ust.1 pkt. 1 lit. c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013 r.
poz.
1409 z późn. zm. ) w budynkach administrowanych przez TBS sp. z o.o. :
1) budynki komunalne:
- 36 budynków - (330 lokali), 1 kotłownia lokalna – instalacja na gaz ziemny
- 22 budynki – (105 lokali) bez instalacji gazu ziemnego
2) budynki wspólnot mieszkaniowych
-99 budynków; (870 lokali) - instalacja na gaz ziemny
- 14 budynków ( 103 lokali) - bez instalacji gazu ziemnego
3.2. Przedmiot usługi obejmuje:
1) przegląd rozprowadzającej instalacji gazu w budynku za zaworem głównym
2) przegląd wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym, użytkowym w
kotłowni w budynku (klatki schodowe , korytarze, piwnice,)
3) sprawdzenie szczelności instalacji gazu i urządzeń przy pomocy przenośnego
urządzenia do wykrywania gazu.
4) przegląd instalacji gazu płynnego
5) sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej oddzielnie na każdy
budynek i na każdy lokal , lub oświadczenia o nie korzystaniu gazu z butli.
6) sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszanie na klatkach schodowych
w budynkach.
4. Termin realizacji zamówienia: 30. 09. 2015 r.
5. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
Bojko Barbara, Piotr Kałucki tel. 094 36 325 58, pokój 1 w TBS Sp. z o.o.
w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8
6. Kryteria wyboru ofert: cena
7. Warunki udziału:
1) Posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją
urządzeń gazowych i instalacji
2) w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i
osoby
fizyczne.
8. Do oferty należy załączyć:
1)

oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
2)
kserokopia uprawnień zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
Oferta powinna zawierać informacje w następującej kolejności:
- pełna nazwa firmy lub nazwisko o imię, adres oferenta , nr telefonu, nr regonu i NIP.
- Cenę jednostkową zamówienia za jeden lokal w postaci oświadczenia:
Zamówienie pod nazwą:
1) Przegląd okresowy instalacji gazowej (gazu ziemnego)
wykonam za cenę .............. zł. (brutto ) za jeden lokal.
2) Przegląd okresowy instalacji gazowej na gaz płynny
wykonam za cenę .............. zł. (brutto ) za jeden lokal.
3) Sprawdzenie lokalu mieszkalnego i uzyskanie oświadczenia lokatora o
nieskorzystaniu z gazu płynnego (butli gazowej)
wykonam za kwotę ………….zł. (brutto ) za jeden lokal
10. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć / przesłać do dnia
17. 08. 2015 r., do godz. 1500 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim, pokój 4 , e-mail: tbs.remonty@wp.pl , pocztą na
adres:
TBS Sp. z o.o. 78-500 Drawsko Pom. ul. Sobieskiego 8 (decyduje data wpływu oferty
do
Zamawiającego).
11. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione,
a
postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez
podania
przyczyn.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający
przeznaczył
na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca,
że
dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

…………………………………..
( podpis )
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