
Jastrzębie-Zdrój 21 marca 2018 roku 

Zapytanie ofertowe ZAP U/0412018 

na świadczenie us ług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomo ściami 

eksploatowanymi przez JTBS „ Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

1. 
W oparciu o ustaw ę  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z pó źniejszymi zmianami) 

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do z ło żenia oferty dotycz ącej 

świadczenia us ług zwi ązanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomo ściami eksploatowanymi przez 

JTBS Daszek  Sp. z o. o. w Jastrz ębiu-Zdroju. Post ępowanie przetargowe dwuetapowe. II etap negocjacje cenowe. 

Informacje niezb ędne do przygotowania oferty cenowej: 

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Spó łka 

graniczoną  odpowiedzialno ścią  

ul. 1 Maja _15,44-330 Jastrz ębie-Zdrój  

tbsdaszek(2tbsdaszek.pI tel. 32 476 37 36 

633-19-38-909 

273673428 

0000041091 

Miasto Jastrzębie-Zdrój, 100% udzia łów 

jErnest Famulski - Prezes Zarządu 

_JDa riusz Chmielewski - Członek Zarządu 

Pi(l) 41.201 - Roboty budowlane zwi ązane z wznoszeniem budynkó 

j jszkalnych_i_niemieszkalnych. 

Firma 

jAdres 

E-mail, telefon 

[NIP 

REGON 

KRS 

rukturawła ścicielska 

Zarząd 

Dominujący przedmiot dzia łalnoś ci 

li!. 
Zakres obowi ązków: 

- 	 bieżące prowadzenie Ksi ążek Obiektów Budowlanych, 

- 	 wykonywanie kontroli techniczno-budowlanych oraz nadzór nad realizacj ą  zaleceń  pokontrolnych, 

- 	 doradztwo techniczne i pomoc techniczna dla Zamawiaj ącego, 

- 	 bie żą ce reagowanie na zg łoszenia lokatorskie - pomoc w rozwi ązywaniu bieżących problemów technicznych 

m.in. w zakresie napraw usterek, 

kontrola nad zleconymi przez Zamawiaj ącego robotami budowlanymi oraz remontami, konserwacjami pod 

wzgl ędem jako ści ich wykonania i rozlicze ń  finansowych (kosztorys). 

- 	 wykonywanie odbiorów oraz rozlicze ń  finansowych (weryfikacja kosztorysów) realizowanych na zlecenie 

Zamawiaj ącego robót budowlanych oraz remontów, konserwacji 

- 	 reprezentowanie Zamawiaj ącego, wspó łdzia łanie z urz ędami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w 

zakresie wynikaj ącym z przepisów prawa, w sprawach zwi ązanych z bie żą cą  eksploatacj ą  zasobów 

- 	 pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski dotycz ące spraw technicznych, 

- 	 sporz ądzanie protoko łów typowania kwalifikuj ących roboty do wykonania w budynkach i lokalach 

- wspó ł praca przy opracowywaniu materia łów przetargowych, rozstrzyganiu post ępowa ń  przetargowych, 

uczestniczenie w pracach komisji przetargowych. 

IV. 
Wymagania niezbędne: 

wykszta łcenie wyższe budowlane, 

- 	 do świadczenie zawodowe: minimum 5 lat, 

- 	 uprawnienia budowlane o specjalno ści konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze ń , 

- 	 znajomo ść  regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, 

- 	 umiej ę tność  kosztorysowania, 

- 	 dodatkowym atutem b ędzie do świadczenie w zakresie eksploatacji budynków zabudowy wielorodzinnej, 

- 	 prawo jazdy kat. B. 
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V. 
Wymiar czasu pracy: 

Niepe ł ny wymiar czasu pracy, w zale żno ści od potrzeb Zamawiaj ącego. 

VI. 
Zgłoszenie awarii: 

Czas reakcji na zg łoszenie Zamawiaj ącego dotycz ące awarii: do 3 dni, a w nag łych przypadkach w ci ągu 1 dnia. 

Wykonawca po zg łoszeniu awarii przeprowadza wizj ę , a następnie niezw łocznie przekazuje Zamawiaj ącemu informacj ę  

pisemn ą  lub ustn ą  na temat stanu technicznego, proponowanych rozwi ąza ń  i szacowanych kosztów napraw, 

prowadzenia konsultacji oraz ustalenia zakresu prac. 

VII. 
Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawcy ponosz ą  wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i z łożeniem oferty. 
7 .  Ofert ę  nale ży sporz ą dzi ć  w j ęzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny. 

3. Zaleca si ę  aby wszystkie kartki oferty by ły spi ę te oraz zaparafowane lub podpisane przez osob ę  uprawnion ą  

do reprezentowania wykonawcy. 

4. Ewentualne poprawki w tek ście oferty musz ą  być  naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem 

osób uprawnionych. 

5. Oferta sk ładana przez wykonawce powinna zawiera ć  ni żej wymienione dokumenty oraz informacje: 

- 	 CV, 

- 	 kopie dokumentów potwierdzaj ących spe ł nienie wymagania w zakresie wykszta łcenia, 

- 	 kopie dokumentów potwierdzaj ących spe ł nienie wymagania w zakresie do świadczenia zawodowego/sta ż u 

pracy, 

- 	 kopia świadectwa uko ńczenia szko ły lub odpis dyplomu, 

- 	 kopia uprawnie ń  budowlanych, 

- 	 pozytywne referencje minimum z dwóch poprzednich miejsc pracy, 

- 	 oferta musi być  podpisana przez osob ę  sk ładaj ą cą  ofertę . 

6. Brak wskazanych powy żej dokumentów skutkowa ć  będzie odrzuceniem oferty. 

VIII. 
Termin realizacji oferty od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. 

Ix. 
Miejsce oraz termin sk ładania ofert: 

Oferty nale ży składa ć  w siedzibie zamawiaj ącego do dnia 28 marca 2018 roku do godz. 15.00 

za pośrednictwem: poczty lub poczty elektronicznej lub kuriera lub te ż  osobi ście. 

Oferta powinna zawiera ć  klauzulę  „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw ą  z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)" wraz z oświadczeniem o spe łnieniu warunków udzia łu w 

postępowaniu przetargowym. 
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DASZEK E ne amulski

DASZEK 	 Chmielewski  


