
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Lokatorsko Własnościowa „BURSZTYN” w Wieruszowie 

ul. Fabryczna 5/8-9 
98-400 Wieruszów 

Tel. / Fax (062) 3071140 
NIP  619-10-09-296    REGON  250565145 

e-mail-  smbursztyn@onet.eu 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa 
                                    „BURSZTYN” w Wieruszowie , 

ul. Fabryczna  5/8-9   98-400 Wieruszów 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony na podstawie wewnętrznego        

regulaminu.  
3. Przedmiot zamówienia: Zakup, montaż i uruchomienie pompy centralnego        

ogrzewania z elektronicznym przetwornikiem ciśnienia na wymiennikowni W-3        
na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 
Osoby upoważnione do kontaktu: 
Mirosław Mojsa Prezes Zarządu lub Krystyna Dulska Z-ca Prezesa Tel. / Fax (062) 3071140 
4. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia       

w terminie do 31 lipca  2017 roku. 
5. Termin związania ofertą: 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty        
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia . 

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez            
osobę (osoby) uprawnione . Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące         
oświadczenia powinny być również podpisane przez osobę upoważnioną. Zakres         
reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych       
przez wykonawcę. 

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne           
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie         
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
8. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą zwykłą czy też elektroniczną            
e-mailem smbursztyn@onet.eu do siedziby Zamawiającego: Spółdzielnia      
Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „BURSZTYN” w Wieruszowie , ul.        
Fabryczna 5/8-9 98-400 Wieruszów w terminie do dnia 09.06.2017r. Oferty          
zostaną rozpatrzone w dniu 12.06.2017 r o godz. 12.00 – podczas rozpatrywania            
ofert udział bierze tylko komisja przetargowa i Zarząd Spółdzielni. 

9. Kryteria oceny ofert. 

1. Kryterium wyboru oferty jest cena.  

 
 

 

mailto:smbursztyn@onet.eu


 
Załączniki: 
 
∗ Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  
∗ Nr 2 – Formularz oferty 

 
Wieruszów  15.05.2017  
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zakup oraz montaż i uruchomienie pompy centralnego ogrzewania na         
wymiennikowni W-3 na osiedlu Fabryczna w Wieruszowie. 
 
Zamawiający 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa  „BURSZTYN” w Wieruszowie , 

ul. Fabryczna  5/8-9   98-400 Wieruszów  
Termin wykonania: od 01 lipca 2015 r do 15 sierpnia 2015 r. 

 
Inwestor: SMLW  „BURSZTYN” w Wieruszowie ul. Fabryczna  5/8-9 

1. Zakres robót objętych specyfikacją przedmiotem zamówienia 
1) Pompa centralnego ogrzewania z elektronicznym przetwornikiem       

ciśnieniowym, 
2) parametry  pompy centralnego ogrzewania to : 
GRUNDFOS 
Typ TPE 80-240/2-S A-F-A BAQE 3x400 z przetwornikiem ciśnieniowym 
Q 70,5 m3/h 
3x400 50Hz 
H  20,7 
Prędkość 2920 obr/min 

p/t 16/120 bar/0C 
Czynnik tłoczony - woda 
  
3) zakup, montaż, uruchomienie oraz wykonanie innych prac wynikłych podczas          

wykonywania robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
     2. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość          
zastosowanych materiałów oraz za zgodność wykonanej pracy z założeniami         
technicznymi specyfikacji, obowiązującymi normami, przepisami. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania         
przepisów dotyczących BHP. Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania           
protokołu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za wszystkie materiały i         
urządzenia używane do pracy. 

3. Materiały 
Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. Materiałami stosowanymi przy          
wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w          
niej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 
     4. Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu.  

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
   ........................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
NIP ………………………… 
 
Nr tel. ……………………… 
 
e-mail (wykonawcy)……………………………….  
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa 

„BURSZTYN” 
ul. Fabryczna 5/8-9 
98-400 Wieruszów 

 
 

OFERTA 
 

6. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zakup oraz montaż i           
uruchomienie pompy centralnego ogrzewania z elektronicznym      
przetwornikiem ciśnieniowym na wymiennikowni W-3 na osiedlu Fabryczna w         
Wieruszowie : 

 
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za: 

a. wartość netto: …………………PLN 
b. podatek VAT ( …….%): …………………PLN 
c. wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN 
słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………... 
 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania robót           
objętych przedmiotem zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 
 
3. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie          

do 31 lipca  2017 r. 

 
 



4. Oświadczamy, że udzielamy ......... miesięcy gwarancji na roboty montażowe oraz …….           
miesięcy gwarancji  na użyte materiały. 

5. Oświadczamy, że zobowiązanie gwarancyjne zostanie udzielone w formie pisemnej,  
 i przekazane zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie           
wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag. 

7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji          
istotnych warunków zamówienia oraz gwarantuje ich spełnienie. 

8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają          
wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe oraz zdolność kredytową o łącznej kwocie           
w wysokości co najmniej …………………… zł (słownie       
………………………………….), co potwierdzamy załączoną do oferty informacją z        
banku lub kasy oszędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie         
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ………………zł (słownie         
……………………….), co potwierdzamy załączoną do oferty kserokopią polisy        
dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność przez wykonawcę. W przypadku         
uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez okres trwania umowy do ostatecznego           
odbioru robót, zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w          
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej        
………………… zł (słownie………………………………………..) Zobowiązujemy się     
po każdorazowym odnowieniu polisy niezwłocznie przedłożyć kserokopię       
Zamawiającemu.  

 
 
11. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty: 
  

Lp. Nazwa dokumentu 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
 
 
 
 
.......................................................                                                      ......................................................................... 
              miejscowość i data                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób upoważnionej(ych) 
                                                                                                                       do reprezentowania -Wykonawca 

 
 


