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sekretariat@smbacieczki.pl 

Białystok; 10.02.2020 r. 

 

 

NT/ ..….. /2020 

 

 

                Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na wykonanie inspekcji dwuspadowego dachu budynku 

położonego w Białymstoku przy ul. Swobodnej 43.  

 

Budynek w którym należy wykonać inspekcję części  położony jest w Białymstoku przy 

ul. Swobodnej 43. Został wybudowany w 1994 roku. Inspekcji podlegają dwa segmenty 

budynku nr 204 i 205. W załączeniu widok dwóch elewacji na ta część budynku. 

 

Przeprowadzenie inspekcji będzie obejmować między innymi: 

- oględziny połaci dachowej 

- kontrola mocowania blachy 

- kontrola powłoki malarskiej 

- identyfikacja miejsc uszkodzonych, poluzowanych i skorodowanych 

- inne zidentyfikowane usterki 

- wykonanie zdjęć uszkodzonych miejsc 

 

Po dokonaniu oględzin połaci dachowej należy opracować raport z inspekcji dachu, w którym 

należy zawrzeć wszystkie stwierdzone uszkodzenia  i zalecenia dotyczące koniecznych 

napraw. Do protokołu powinny być dołączone zdjęcia. 

 

Termin wykonania inspekcji ustala się do 30 kwietnia 2020 r. 

 

                Prosimy o złożenie ofert w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „INSPEKCJA 

DACHU” w siedzibie Spółdzielni ul. Swobodna 25 pok. 1 do dnia 19.03.2020 r. do godz. 

14
00

. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartości brutto zamówienia w 

rozbiciu na poszczególne zakresy – Formularz ofertowy Załącznik nr 1.   

2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu 

Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS o opłaconych składkach. 

3. Aktualnej informacji z właściwego rejestru KRS lub CEIDG 

4. Informację zrealizowanych robotach dekarskich. 

5. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia,  nie ogłoszono upadłości firmy, 

nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z 

postępowania – Załącznik nr 2. 
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6. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem 

prac i odbył wizję lokalną terenu – Załącznik nr 3. 

7. Kopia polisy ubezpieczenia OC w działalności przedsiębiorcy 

 

 SM „Bacieczki” jako zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, 

prowadzenia dodatkowych negocjacji oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  

Kryterium oceny ofert – wartość brutto 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu kilku dni roboczych.  

O wyborze oferenta SM „Bacieczki” powiadomi wszystkich telefonicznie. 

Z projektem budynku Swobodna 43 jak i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 

4  SM Bacieczki , tel. 85 674-89-05. 

 

                    Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane. 

 

 

 


