
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota  Mieszkaniowa  budynków  przy  ul.  1  Maja  1  -  Kolegialnej  13  w imieniu,  której
działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z
o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na
„tymczasowe uszczelnienie przecieków z dachu w budynkach frontowym i oficyny położonych

przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku”

Termin realizacji: od uzgodnienia, nie później niż do 31.08.2021 r.

Zakres prac :
1. Uszczelnienie pokrycia dachowego w budynkach frontowym i oficyny;
2. Uszczelnienie obróbek blacharskich i papowych wokół lukarn i kominów.

Warunki udziału :
1.Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).
2.Udokumentowanie  posiadanej  wiedzy  technicznej  i  doświadczenia  niezbędnego  do
wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum
dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)
3.Dokonanie wizji lokalnej. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock
ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia  10.08.2021 r. do godz.
13:30.
Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr  tel. 24-
364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot wyboru ofert Tymczasowe uszczelnienie przecieków z
dachu w budynkach frontowym i oficyny

położonych przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy
ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13

09-400 Płock

Oferent

Cena ofertowa netto + 8%VAT w zł = brutto
(cyfrowo)    
(słownie)     

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

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

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

Czynniki cenotwórcze do wyliczenia wartości 
kosztorysowej robót,
- stawka r-g               R
- koszty pośrednie    Kp   %(R+S)
- zysk                        Z     %(R+S+Kp)

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

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

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

Termin realizacji
- rozpoczęcie
- zakończenie

………………………………….......................
….............……………………………..............

Okres gwarancji

......min 36 miesięcy

Uprawnieni przedstawiciele oferenta

Termin związania z ofertą

..... min 30 dni

Data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych



      Załącznik nr 2

WYKAZ   ROBÓT

L.p. Adres Zakres robót Wartość 
robót

Inwestor

.........................................
     Pieczęć i podpis oferenta


