
Brzeg, dnia 30.08.2021r. 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

Spółdzielnie Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5, 

w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym, 

 

na zadanie: „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej 

polegającą na wyniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z 

doprowadzeniem instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach w budynku 

mieszkalnym w Brzegu przy ul. Janczarskiego 2-12”. 

1.   Opis sposobu obliczenia ceny zadania :   

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na podstawie kalkulacji własnej. Ten rodzaj 

wynagrodzenia określa art. 632 Kodeksu Cywilnego( Dz. U. Z 1964r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 

zmianami). Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji umowy nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia. 

W związku z powyższym oferowana cena - musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia, uwzględniające wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Inwentaryzację instalacji gazowej (budynek 4,5 i 6 kondygnacyjny, 71 mieszkań). 

2. Zaprojektowanie nowych pionów na klatce schodowej wraz z doprowadzeniem 

instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach. 

3. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w rozbiciu na piony i poziomą 

instalacje do kuchenek (cena za mieszkanie). 

4. Wymagane uzgodnienia branżowe. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania określonej czynności w zakresie w jakim 

Prawo Budowlane nakłada na nich obowiązek ich posiadania. 

b) posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Architektów i Inżynierów Budownictwa. 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. 

3.   Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1).  
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4.   Ofertę cenową należy złożyć do dnia  28.09.2021r. do godziny 9.00 

       w sekretariacie Zamawiającego, z napisem:  

„„wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej polegającą na 

wyniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z doprowadzeniem 

instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym w 

Brzegu przy ul. Janczarskiego 2-12”. 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.08.2021r.o godzinie 11.00 

    Kryterium oceny: cena i wiarygodność techniczna. 

6. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.  

7. W przypadku wątpliwości, co do wyceny złożonej oferty, Zamawiający ma prawo zażądać 

   dodatkowych wyjaśnień od oferenta. 

8. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia. Do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

uprawnienia do wykonywania określonej czynności w zakresie w  jakim Prawo Budowlane nakłada  

na nich obowiązek ich posiadania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (załącznik nr 2). 

2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wykonujących dokumentację projektową 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

3) kserokopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa osób wykonujących dokumentację projektową (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem). 

4) referencje z lat 2016-2020 ( potwierdzone za zgodność z oryginałem) o wykonaniu   kontroli 

okresowych o podobnym  zakresie, z podaniem wartości wykonanych robót. Nie dotyczy 

wykonawców, którzy w tym okresie wykonywali roboty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zgoda”. 
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. 

    

 

9. Warunki płatności : 14 dni od daty odbioru robót i wystawienia prawidłowo sporządzonej i 

dostarczonej Zamawiającemu faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn. 

11. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

12.  Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77-448 -20 -10 lub 77-448-20-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

(pieczęć oferenta) Załącznik nr 1. 

 

 

 

OFERTA 

 

My, niżej podpisani: 

1.  .............................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Wykonawcę zadania:  

 „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji gazowej polegającą na 

wyniesieniu pionów gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z doprowadzeniem 

instalacji gazowej do kuchenek gazowych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym w 

Brzegu przy ul. Janczarskiego 2-12.”  

- zgodnie z warunkami zamówienia, 

składamy niniejszą ofertę: 

     za  cenę ryczałtową, bez podatku VAT:            …………………. zł 

     słownie złotych:………………………………………………………………………………….  

4. Podatek VAT zostanie doliczony do faktur, zgodnie z przepisami obowiązującymi 

    w dniu wystawienia faktury.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia, i nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej i pomiarów w terenie, a także zdobyliśmy konieczne 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni, od daty 

otwarcia ofert. 

7. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać w terminie do dnia ………………….. 

8)    Proponowany sposób zapłaty za wykonane roboty   14 dni. 

9)    Na wykonane roboty udzielę  ..………. miesięcy gwarancji jakości wykonania . 

10)  Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym nam przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………. ………….. 

 Miejscowość i  data                                                                     …………………………. 

pieczęć imienna i podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta 
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                                                                            załącznik nr 2 

(pieczęć oferenta)         

 

 

 

    O ś w i a d c z e n i e 
 
 

 

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do 

wykonywania określonej czynności w zakresie w  jakim Prawo Budowlane nakłada  na nich 

obowiązek ich posiadania ,aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa dla prawidłowego wykonania umowy i należytego wykonania jej zakresu. 

 

 

……………………. ………….. 

 Miejscowość i  data                                    …………………….. 

pieczęć imienna i podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


