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Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Ognisko V  
01-517 Warszawa ul. Mickiewicza  4 do 16 

NIP 525-14-34-773, Regon 000490777, KRS 0000114901 
Adres Administracji i Biura Zarządu 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 16A 

tel.22 839 89 01 

 
 

 Warszawa 12.08.2020 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZADANIE: 

Zaprojektowanie i wykonanie docieplenia strychu ostatniej kondygnacji w budynku Spółdzielni 
Budowlano - Mieszkaniowej „OGNISKO V" w Warszawie, ul. Mickiewicza 4 do 16. Szacowana 
powierzchnia strychu 1500 m2. Preferowane rozwiązanie: wełna mineralna i wylewka 
betonowa. 

 

Informacje i postanowienia ogólne. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „OGNISKO V" ul. Mickiewicza 4 do 16, 01-517 
Warszawa 

Termin składania ofert: 30.09.2020 do godziny 16:00. 

0ferty oraz wszelką korespondencję związaną z Zapytaniem należy kierować listownie na adres 
Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: zarzad@mickiewicza.waw.pl 

Termin wykonania zamówienia:  IV kw. 2021 r. 

 

0sobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami i do udzielania informacji o konkursie są 
członkowie Zarządu SBM Ognisko V: 

Antoni Krzysztof Osiej - prezes zarządu SBM Ognisko V tel. 692 052 657 

 

Warunki zapytania ofertowego: 

1. ścisłe określenie przedmiotu oferty, 

2.  zakres usług, stawkę wynagrodzenia oraz szczególne postanowienia umowne, wycena 
zakresu robót według wykonanego projektu, 

3.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, 

4.  referencje inwestorów z poprzednich 2 lat określające rodzaj i miejsce wykonanych 
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robót oraz stwierdzające , że roboty zostały wykonane w ustalonym terminie i 
jakościowo dobrze, 

5.  oświadczenie o aktualnej liczbie osób zatrudnionych na czas nieokreślony, 

6.  proponowane kierownictwo budowy (robót), z załączeniem kopii uprawnień 
budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

7.  nazwę i adres oferenta oraz nazwisko jego przedstawiciela lub pełnomocnika, 

8.  spis wymaganych przez zamawiającego dokumentów uwiarygodniających oferenta, 
warunki podpisania umowy, 

9.  warunki umowne obowiązujące wykonawcę w przypadku wygrania przetargu, 

10.  oferowaną wysokość składników cenotwórczych obowiązujących w przypadku 
konieczności wykonania robót dodatkowych , 

11.  oferowany okres gwarancji, 

12.  oferowany czasokres lub terminy wykonania robót, 

13.  oferowaną wysokość wynagrodzenia za roboty, podaną w cyfrach i słownie, 

14.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje 
je bez zastrzeżeń. 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu bez powiadamiania oferentów 
o jego wyniku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania 
przyczyn. 

 

(-) Krzysztof Osiej (-) Jan Wierzbicki  


