
 

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE                                      20.08.2021 

Remont dachu budynku handlowo-usługowego przy ul Wasikowskiej 1 (segment nad cukiernią) 

 

Uwaga: 

1. Roboty przeprowadzane w warunkach użytkowania budynku 

2. Wymagana wysoka jakość prac zgodnie ze sztuką budowlaną 

3. Dokumentacja archiwalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Białystok ul. 

Wasilkowska 1. 

4. Do oferty należy dołączyć karty techniczne systemów izolacji oraz  papy proponowanych  

do naprawy w/w elementów budynku. 

 
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  

W tym podatek VAT 23 %. 

  

 

 

 

 

 

Lp. 
 

 
Opis 

 
 
 

Ilość 
Cena za 
jednostkę 

brutto  

Wartość 
brutto  

 

1 
Oczyszczenie  z zabrudzeń i porostów oraz 

zagruntowanie powierzchni 
165m

2
    

2 

Częściowe naprawy podłoża  ze starych 

powłok papowych – zaizolowanie i 

przecięcie pęcherzy 

 
   

3 

Wgrzanie nowej, warstwy papy SBS gr. 

5.2mm nawierzchniowej, termozgrzewalnej z 

wywinięciami na ściany kolankowe, oraz 

kominy (min 25 cm) 

165m
2
 

   

4 

Wgrzanie papy SBS gr. 5,2mm 

nawierzchniowej  na powierzchni czapek 

kominowych-ok.15 m 2  oraz pasów wokół 

kominów  

 

   

5 

Demontaż  i ponowny montaż instalacji 
klimatyzacyjnych, skrzynek, oraz okablowań     



 

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  

- przy wykonywanych pracach zatrudniony zostanie kierownik legitymujący się uprawnieniami budowlanymi. 

* 

- 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 

  

Prosimy o odpowiedź do dnia :01.09.2021r. 

 


