
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia   

                                                                                             Białystok, dnia 15.03.2021 r. 

 

Zapytanie o cenę 

 Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,  

15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na roboty remontowe: 

ocieplenie stropu garażu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Pogodna 27.  
 

Zakres robót 

Budynek mieszkalny wielorodzinny: ul. Pogodna 27  

Lp. Opis jm. Ilość 

 

Ocieplenie stropu garażu technologią- BOLIX IZO-STROP 

 
Fazowana wełna mineralna lamelowań Rockwool Klimafix -. gr. 
min. 10cm. umocowana na klejem do wełny min.BOLIX ZW, lub 
BOLIX WM 
Pokrycie wełny min. farbą gruntującą BOLIX STG 
Pomalowanie stropu farbą strukturalną BOLIX STS – kolor biały 

 

m2 194.20 

 

Powierzchnie ocieplane 

Stropy, wewnętrzne strony nadproży wejściowych , biegi 

schodowe 

  

 

UWAGA 

 -Zabezpieczyć drzwi garażowe, bramę wjazdową, oraz rurę 

gazową folią polietylenową 

- Zabezpieczyć istniejące okablowanie i przewody 

- Wykonać koryto na rurę gazową (10cm szerokości), z 

ociepleniem nad rurą (wełna Rockwool Klimafix min. 2 cm. 

grubości) 

- Zlikwidować miejsca dogodne do powstania ptasich gniazd  

( uskoki przy klatkach schodowych) 

- Prace wykonywane będą w warunkach użytkowania garażu 

  

 Podane obmiary są w przybliżeniu, ofertę należy przygotować po dokonanej wizji 

lokalnej miejsca przedmiotowego zamówienia, na podstawie własnych obmiarów. 



* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia   

 W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w opisie zakresu 

robót, a możliwych do ustalenia po rozpoczęcia wykonywania prac, roboty te po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym (protokołem konieczności) 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 aktualnych stawek SEKOCENBUD I kw. 2020r. 

 

Wykonanie robót oferuję w:  

CENA NETTO = ……………………….. 

VAT 8 %  = …………………… 

CENA BRUTTO = …………………..…. 

Numer telefonu Oferenta ……….……….……. 

Wymagana gwarancja: min. 5 lat 

Termin wykonania usługi: prace należy wykonać w okresie maksymalnie do 30.04.2021 r.      

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2021 r. 

Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
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Poniższy formularz jest wzorem, z którego należy skorzystać przy składaniu ofert. 

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

Dot.  Roboty remontowe: 

          Docieplenie stropu garażu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Pogodna 27 

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,  

- 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 
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 Inne:  

 Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej  

 nazwisko, imię ....................................................................................................  

 stanowisko ...........................................................................................................  

 telefon...................................................  

  

zakres pełnomocnictwa*:  

- do reprezentowania w postępowaniu  

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy   

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

- dokumenty potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji 

 technicznych w budownictwie, 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zastrzeżenie oferenta  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione:  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje oferenta:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                 

                                                                       ( imię i nazwisko ) 

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


