
Biłgoraj, dnia 11.10.2021 r.  

Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o.  

ul. Łąkowa 13  

23-400 Biłgoraj 

 

ZP.TBS – 3/2021 

 

                                                                     

Wykonawcy wg rozdzielnika        

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

 

Niniejszym informuję, że w ramach procedury rozeznania rynku, zamierzam zlecić w trybie 

bezprzetargowym zadanie pn: „Roczne przeglądy instalacji gazowych w budynkach 

administrowanych przez TBS wraz z serwisowaniem urządzeń”. 

 

I. Rodzaj zamówienia: 

Usługi. 

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Roczne przeglądy instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez TBS wraz 

z serwisowaniem urządzeń, tj.: 

1. ul. 3-go Maja 36a (15 mieszkań), ul. Moniuszki 2a (12 mieszkań) – kotły jednofunkcyjne, 

kuchenki gazowe, 

2. ul. Zamojskiej 84a (48 mieszkań), ul. Łąkowa 17a (40 mieszkań), ul. Łąkowa 17b (20 

mieszkań), ul. Włosiankarska 9a (40 mieszkań) – kotły dwufunkcyjne, kuchenki gazowe, 

3. ul. Zamojska 84 (6 mieszkań) – kuchenki gazowe, jeden wspólny kocioł gazowy, 

4. ul. Łąkowa 13, budynek administracyjno-biurowy TBS – kocioł gazowy,  

5. ul. Łąkowa 13, hala magazynowo - produkcyjna – kocioł gazowy. 

III. Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć do postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1. 

IV. Terminy:  

Wykonania zadania – corocznie, przez okres 4 lat, w drugiej połowie roku.  

Związania z ofertą – do 30 dni od dnia wyboru wykonawcy. 

V. Opis sposobu obliczenia ceny:  

Oferent winien określić cenę jednostkową (zł brutto) za wykonanie usługi zgodnie 

z poniższym: 

1. piec jednofunkcyjny, kuchenka gazowa – zł/lokal mieszkalny,  

2. piec dwufunkcyjny, kuchenka gazowa – zł/lokal mieszkalny, 

3. kuchenka gazowa ( butla gazowa) – zł/szt,  

4. kocioł gazowy – zł/szt.   



 

 

W cenie oferty należy również uwzględnić wszystkie inne koszty związane z realizacją 

zadania jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili sporządzania oferty. W cenie powinien być uwzględniony podatek 

od towarów i usług.  

VI. Kryteria oceny ofert. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął, jako kryterium oceny ofert – 

najniższą łączną cenę brutto.  

Zamawiający przyzna zlecenie oferentowi, którego oferta spełnia wymogi opisane 

w zaproszeniu i który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto. 

W przypadku zainteresowania, proszę o złożenie swojej oferty cenowej, wykorzystując druk 

załączonego formularza ofertowego. 

 

Ofertę, w zaklejonej kopercie opisaną „OFERTA – Roczne przeglądy instalacji gazowych 

w budynkach administrowanych przez TBS wraz z serwisowaniem urządzeń” - należy 

złożyć do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:00 w budynku Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj. 

 

Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2021 r. o godz. 10:05 w budynku TBS, ul. Łąkowa 13. 

 

Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień zgodnie z ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

Osobą do kontaktu jest Jacek Grabek – Prezes Zarządu TBS, tel. 509 308 947. 

 

 

Uwaga: 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Z poważaniem: 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy wg rozdzielnika 

2. a/a 

 

 

 

Załączniki:  

1. Druk oferty 
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