
Jastrzębie-Zdrój, dnia 15 stycznia 2019 roku

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2/2019
Dotyczy: świadczenia usług dotyczących napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem
należytego stanu technicznego budynków oraz lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji
wynikających  z  normalnej  ich  eksploatacji  dla  Jastrzębskiego  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego
„Daszek” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15, polegających w szczególności na
wykonywaniu  prac  naprawczych  lub  konserwatorskich  zlecanych  na  bieżąco  przez  Zamawiającego
w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 476 37 36 

II. Tryb prowadzenia postępowania:
Zapytanie  ofertowe  prowadzone  jest  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  kwietnia  1964r.  Kodeks  Cywilny
(Dz.U.  1964 nr  16 poz.  93,  z  późniejszymi  zmianami).  Postępowanie przetargowe dwuetapowe.  II  etap
negocjacje cenowe.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem  zamówienia  jest:  świadczenie  usług  dotyczących  napraw  awaryjnych  i  konserwatorskich
związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich
napraw  i  konserwacji  wynikających  z  normalnej  ich  eksploatacji  dla  Jastrzębskiego  Towarzystwa
Budownictwa  Społecznego  „Daszek”  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul.  1  Maja  15,
polegających  w  szczególności  na  wykonywaniu  prac  naprawczych  lub  konserwatorskich  zlecanych  na
bieżąco przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji, w tym między innymi:
1) malowaniu ścian, sufitów, 
2) napraw i konserwacji elementów drewnianych małej architektury,
3) gipsowaniu, szpachlowaniu ścian, sufitów, napraw elewacji,
4) płytkowaniu,
5) wierceniu otworów, montażu kołków,
6) instalacji rolet, karniszy, żaluzji,
7) wymianie, naprawie (instalowaniu) i konserwacji instalacji elektrycznych, w tym gniazdek, przełączników,
bezpieczników,
8)  wymianie,  naprawie,  montażu  i  konserwacji  instalacji  oświetleniowej  i  elementów  oświetlenia,
w tym żarówek, świetlówek, lamp, lampek,
9) wymianie, naprawie i  konserwacji  instalacji  wody i centralnego ogrzewania, w tym kranów, uszczelek,
zaworów, spłuczek, syfonów, rur, kontroli szczelności instalacji, kaloryferów, pieców,
10) regulacji drzwi i okien,
11) pracach ślusarskich, w tym montażu i regulacji zamków,
12) montażu listew przypodłogowych i cokołów,
13)  naprawie  mebli,  instalacji  akcesoriów meblowych  i  elementów biurowych,  w tym luster,  wieszaków,
elementów ściennych, tablic, drobnych naprawach wyposażenia biur.

IV. Zakres obowiązków: 
 dokonywanie  napraw  awaryjnych  i  konserwatorskich  związanych  z  utrzymaniem  należytego  stanu
technicznego budynków i lokali, a także zabezpieczenia przed dalszą awarią,
 dokonywania  wszelkich  napraw  i  konserwacji  wynikających  z  normalnej  eksploatacji,  polegających
w szczególności  na  wykonywaniu  prac  naprawczych  lub  konserwatorskich  zlecanych  na  bieżąco  przez
Zamawiającego, w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.

V. Informacje dodatkowe:
Integralną  częścią  zapytania  ofertowego  jest  wzór  umowy,  określający  zasady  i  warunki  współpracy
stanowiący załącznik nr 1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. Termin wykonania:
Od dnia 01.04.2019r. umowy do 31.12.2021 roku z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy
do trzech miesięcy.



VII. Miejsce pracy:
Zasoby JTBS "Daszek" Sp. Z o. o. znajdujące się w Jastrzębiu – Zdroju przy ulicach: 1 Maja, Witczaka,
Marusarzówny, Truskawkowej, Turystycznej oraz Wrocławskiej. 

VIII. Wymiar pracy:
Nie dotyczy.

IX. Zgłoszenia awarii:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleceń dotyczących wykonania usługi odpowiednio:
– do 7 dni roboczych w przypadku zgłoszeń nie wymagających pilnej realizacji,
– w  przypadkach  wystąpienia  awarii  wymagających  natychmiastowej  interwencji  (tj.  w  przypadkach
zagrożenia dla życia,  zdrowia lub mienia): bezzwłocznie lecz nie dłużej niż do 3 godzin zabezpieczenie
przed dalszymi skutkami awarii, do 12 godzin usunięcie awarii. Jeżeli usunięcie awarii jest niemożliwe do 12
godzin  z  przyczyn  technicznych,  Wykonawca  zaraz  po  rozpoznaniu  uszkodzenia  zobowiązany  jest  do
powiadomienia Zamawiającego o przyczynach awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia.

X. Termin składania ofert: do 22 stycznia 2019 roku do godziny 15.00.

XI. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
-   formularz ofertowy, 
-   oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego,
-  referencje  potwierdzające  conajmniej  12  miesięczną  pozytywną  współpracę  ze  spółdzielniami
mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi, TBS itp. w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie – Zdrój
lub
elektronicznie na adres: prezes@tbsdaszek.pl oraz zarząd@tbsdaszek.pl 

XII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.

XIII. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. 

XIV. Wykaz dokumentów jakie oferent zobowiązany będzie złożyć przed podpisaniem umowy:
Nie dotyczy.

XV. Kryterium oceny ofert:
1. Cena: 90 pkt.
2.  Kwalifikacje  zawodowe i  doświadczenie  osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia  w przedmiocie
zapytania  ofertowego  w  zakresie  współpracy  ze  spółdzielniami  mieszkaniowymi,  wspólnotami
mieszkaniowymi, TBS itp.: doświadczenie od 12 do 24 miesięcy 5 pkt, powyżej 24 miesięcy 10 pkt.
Razem: 100 pkt.

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

XVII. Termin płatności: do 14 dni od daty wpływu faktury do JTBS „Daszek” Sp. z o.o.
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