
 

 

Białystok 24.03.2022r 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny : Pogodna 23  
 
Zakres robót remontowych :Wymiana i modernizacja orynnowania, oraz rur spustowych w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 23  w Białymstoku 
 
Szacowana ilość elementów  
Rynna Ø 125 – 133 mb 
Rynna Ø 120 – 20 mb 
Rura spustowa Ø 110 – 110 mb 
Rura spustowa Ø 90 – 24 mb 
Rynhaki Ø 125 – 220 szt 
Rynhaki Ø 110 – 55 szt 
Lej wpustowy Ø 125 – 30 szt 
Zaślepki rynny Ø 125 – 30 szt 
Zaślepki rynny Ø 110 – 10 szt 
Lej wpustowy Ø 110 – 5 szt 
Złączka rynny Ø 125 – 16 szt 
Kolana Ø 110 – 45 szt 
Kolana Ø 90 – 10 szt 
Trójnik Ø 110 – 2 szt 
 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA: 
 

1. Demontaż istniejącego orynnowania, oraza rur spustowych 
      Utylizacja po stronie wykonawcy, koszt złomu należy zminusować od kwoty zamówienia 
2. Montaż nowego orynnowania, oraz rur spustowych wg. istniejącego odwodnienia 

bliźniaczego budynku ul. Pogodna 21 
3. Prowadzenie robót w warunkach użytkowania budynku przez mieszkańców 
4. Ofertę należy przygotować po dokonanej wizji lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, 

na podstawie własnych obmiarów 
5. Zabezpieczenie i oczyszczenie terenu prac, oraz naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w 

wyniku prowadzonych prac – po stronie wykonawcy 
 
 
 



UWAGA 
Ściana szczytowa z zejściem do piwnicy: Rynna nad balkonem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKRES GWARANCJI MIN. 3 (TRZY) LATA. 

 

Terminy wykonania remontu: prace należy wykonać do:ustalenia 

 W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu robót, 

a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, zostaną rozliczone na podstawie 

kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o KNR,  

wg czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie wykonawcy, ale nie wyższych niż średnia 

województwa podlaskiego według stawek SEKOCENBUD, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym zakresu prac i spisaniu protokołu konieczności.  

Wykonawca zapewnia niezmienność stawek kosztorysowych przez 12 miesięcy. 

 

Termin składania ofert: do dnia 31-03-2022 r. 

 

 

Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert. 

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

Wymiana i modernizacja orynnowania, oraz rur spustowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym ul Pogodna 23  w Białymstoku 

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 

……………………….. :   za cenę ryczałtową  

brutto.........................................................................................zł  

( słownie: ...............................................................................................................  )  

W tym podatek VAT 8  % 

 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 . * 

- 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 

 

Podpis oferenta  

 


