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Białystok 05.09.2017 r.
Zapytanie cenowe
Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,
15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na docieplenie stropodachu wentylowanego
poziomą izolacją cieplną z granulatu z wełny mineralnej (metodą pneumatyczną)
w budynku przy ul. Dobrej 12 w Białymstoku.
Dane charakteryzujące obiekt:
Budynek administracyjno – usługowy, 2 kondygnacyjny, wykonany w technologii mieszanej
jako połączenie żelbetu z elementami z „cegły żerańskiej” i metody tradycyjnej, powierzchnia
zabudowy: 751,60 m2, kubatura: 7 607,10 m3.
Stropodach wentylowany, przykryty płytami panwiowymi żelbetowymi. Powierzchnie
dachowe płaskie pogrążone, kryte papą na lepiku asfaltowym, z odprowadzeniem wód
opadowych wewnątrz budynku. Powierzchnia przestrzeni stropodachu: ok. 618 m2.

Specyfikacja robót objętych zamówieniem:
1) Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu włącznie
z utylizacją nieczystości.
2) Kontrola stanu wentylacji.
3) Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką od wnętrza stropodachu.
4) Wykonanie niezbędnych otworów technologicznych.
5) Wykonanie

poziomej

izolacji

cieplnej

z

granulatu

z

wełny

mineralnej

o współczynniku przewodzenia ciepła λ (lambda) nie większym niż 0,040 W/mK,
metodą pneumatyczną w stropodachach wentylowanych – o grubości min. 21 cm.
Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków.
6) Robocza kontrola płytką grubości izolacji w trakcie wykonywania prac w celu
uzyskania równomiernego rozłożenia – 5 pomiarów na 100 m2.
7) Zamknięcie otworów technologicznych i zabezpieczenie papą termozgrzewalną.

Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego
zamówienia, na podstawie własnych obmiarów (tzw. z natury).
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Wykonanie wyżej wymienionych prac oferuję za cenę ryczałtową:
CENA NETTO …………………….……...
VAT (……%) ………………………....…..
CENA BRUTTO ……………….………...

słownie:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Nr telefonu oferenta ………………………..
Wymagana gwarancja: 5 lat
Termin wykonania usługi: …………………………………
Prace należy wykonać w okresie maksymalnie do dnia 15.11.2017 r.
Termin składania ofert: do dnia 11.09.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 – Dział Techniczny: Zbigniew Kraszewski.

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert.
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FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
(docieplenie stropodachu ul. Dobra 12)
Dane dotyczące oferenta
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
nr telefonu / e - maila ...........................................................................................
NIP......................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia „ WIELKOBLOKOWA” Białystok, ul Wasilkowska 1
NIP: 542 020 09 84
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z otrzymanym zapytaniem z dnia
……………………….. :
cena ryczałtowa netto…………………………………………………………..zł
VAT (….%) ……………………………………………………………………zł
cena ryczałtowa brutto.........................................................................................zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-

przy

wykonywanych

pracach

zatrudniony

zostanie

projektant

legitymujący

się uprawnieniami projektowymi, *
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 7
regulaminu wyboru wykonawców robót SBM WIELKOBLOKOWA,
- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu o cenę,
- oświadczam, że nie zmienię oferowanej i wynegocjowanej ceny przez okres 12 miesięcy.
Inne:
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
nazwisko, imię ....................................................................................................
stanowisko ...........................................................................................................
telefon...................................................
zakres pełnomocnictwa*:
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- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
- dokumenty potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie oferenta:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne informacje oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko )
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia

