
Jastrzębie-Zdrój, dnia 09 stycznia 2018 roku 

Zapytanie ofertowe nr ZAP U/01/2018 

Dotyczy: wykonania usługi robót budowlanych zwi ązanych z przebudow ą  ciągu chodnikowego na 
nawierzchnię  utwardzon ą  dostosowaną  do obsługi samochodów dostawczych o maksymalnej ładowności do 
2,5 t., na działce 97/1 w rejonie pawilonu handlowego „420" przy ul. Turystycznej SB w Jastrz ębiu-Zdroju. 

I. Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Sp. z o.o. 
ul. I Maja 15 
44-330 Jastrzębie - Zdrój 
tel. 32 476 37 36 

H. Tryb prowadzenia postępowania: 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustaw ą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 
1964 nr 16 poz. 93, z pó źniejszymi zmianami) 

M. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Wykonanie us ługi robót budowlanych zwi ązanych z przebudow ą  ciągu chodnikowego na nawierzchni ę  
utwardzoną  dostosowaną  do obsługi samochodów dostawczych o maksymalnej ładowności do 2,5 t., na 
działce 97/1 w rejonie pawilonu handlowego „420" przy ul. Turystycznej SB w Jastrz ębiu-Zdroju (zgodnie 
z projektem budowlanym budowy zjazdu indywidualnego): 

- oferta powinna zawiera ć  wszystkie koszty brutto zwi ązane z wykonaniem us ługi wraz 
z kosztami dojazdu do miejsca wykonania prac, 
- oferta powinna zawiera ć  koszty zabezpieczenia terenu, 
- prace muszą  być  wykonywane profesjonalnie, zgodnie ze sztuk ą  budowlaną, 
- Wykonawca zobowi ązany jest zapewni ć  we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt 
niezbędny do realizacji umowy, 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść  za wszelkie szkody osobowe i / lub rzeczowe wyrządzone 
osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac, 
- Wykonawca wykonuj ący prace obowiązany jest zabezpieczy ć  przejazdowo ść  wraz 
z regulacj ą  ruchu, ewentualne wyłączenie ruchu, 
- w trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy nale ży: powiadomienie o utrudnieniach w łaścicieli 
posesji przyleglych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodze ń , 
itp., 
- w przypadku ewentualnych zniszcze ń , wszelkie szkody pokrywa Wykonawca, 
- teren należy uporządkować  po wykonanych pracach, 
- dodatkowe informacje mo żna uzyskać  w siedzibie JTBS „Daszek" przy ul. 1 Maja 15 
w Jastrzębiu-Zdroju, lub pod numerem telefonu 32 47 63 736, lub pod adresem e-mail: 
tbsdaszektbsdaszek.pl w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. 

Miejsce kontroli: 
ul. Turystyczna SB Jastrzębie-Zdrój. 

W Wymagania dodatkowe: 

V.Termin wykonania: 
Do końca stycznia 2018 roku. 

VI. Ofertę  cenową  wraz z za łącznikami należy złożyć  w formie pisemnej i doręczyć  na adres: 
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Sp. z o. o. 
ul. 1 Maja 15 
44-330 Jastrzębie - Zdrój 
lub elektronicznie na adres: prezestbsdaszek.pl, zarzad(tbsdaszek.pl 



VII. Ofertę  należy sporządzić  wjęzyku polskim, czytelnie. 

VIII. Oferta musi być  podpisana przez Oferenta (osob ę  uprawnioną  do reprezentowania Oferenta) 
zgodnie z dokumentami potwierdzaj ącymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upe łnomocnionego 
przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zosta ć  złożone wraz z ofert ą). 

IX. Wykaz dokumentów jakie oferent zobowi ązany złożyć  wraz z ofertą  cenową : 
1. Oświadczenia potwierdzaj ące, że Oferent: 
- zapoznał  się  z zapytaniem ofertowym nr: ZAP U/0112018 i nie wnosi do niego zastrze żeń , 
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego), 
- posiada niezbędna wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuje lub b ędzie dysponowa ł  potencjałem, 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajduje się  y sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia. 

X. Kryterium oceny ofert: 
1. Cena 90%, 
2. Termin 10%. 

XI. Osoby do kontaktu: 
1. Ernest Famulski te ł . 32 476 37 36, +48 504 445 697, 
2. Dariusz Chmielewski tel. 32 476 37 36, +48 504 445 690. 

Termin składania ofert: 15 styczeń  2018 roku, (10 godziny 9.00. 

Termin płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do JTBS „Daszek" Sp. z o. o. 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewa żnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny 
przed terminem wyznaczonym na sk ładanie ofert. 
Zamawiaj ący (JTBS „Daszek" Sp. z o. o.) zapewni Wykonawcy zamówienia dost ęp do w/w terenu. 

JTBS Daszek Sp. z o. o. 
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DASZEK Dgr!usz Chmielewski 


