Zilącznik nr 1 do umowy nr --J
FoRMt'LARz

oFERTowY

Do PosTĘPowANIA

z dnia

ZP.9 IPNl 2009

l.

Przedmiot przetargu nieograniczonego

ZAMAWIAJĄcY

WYKONAWCA

konserwacja
Bieżącą całodobowa, obsługa i
Nieruchomości mięszkaniowych stanowiących zasób
PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu, znajÓąących się w
Poznaniu przy ulicach:
o s. Murawa/Słowiańska/Hercena.
ul. Naramowicka 211 a"b.
os. Folwarczna,
os. Sikorskiego/Robocza,
os. Szyperska/Piaskowa,
ul. Katowicka 9-11,
ul' Główna 51.

PoznańskieTowarzystwoBudownictwa
Sp. z o.o.
Spo.łecznego
ul. Sw. Marcin 58/64
61-807Poznuit
NIP: 778-12-25-831
Regon:630682977
Stronaintemetowa:www.ptbs.pl
Mail: sekrętańat@ptbs.pl
Tę1.(061)8508-345;
fax (061)8523-124
Nazwa Wykonawcy

kod pocztowy i miejscowość

ulica i numerbudynku
NIP

REGON
nr telefonu

nr faksu
ofęrowana stawka roboczogodziny dla Zaokaglió do dwóch miejscpo przecinku:
części:
CzęśćI - os.

Zry czahow ana ceĄa za j edną rob oczo go dzinę

Murawa/Słowiańska/Hercenaoul.

netto...........

Naramowicka2lt arb,

podatekVAT w %........................
nyczahowarla

oena

za

jedną

roboczogodzinę

brutto..........
ceny bruttoza jednąroboczogodzinę;
słownie:wartość

CzęśćII - os.Folwarczna,

Zryczakowanacena za j ednąroboczogodzinę
netto...........
podatek
VAT w %........................
zryczahowana cena

za

jedną

roboczogodzinę

brutto..........
ceny bruttoza jednąroboczogodzinę;
słownie:wartośó

CzęśćIII- os. SikorskiegolRoboczao

Zryczahowanacenaza j ednąroboczogodzinę
nętto.....'.'...
podatek
VAT w %........................
zryczahowana cena

za

jedną

roboczogodzinę

brutto..........
cenybruttoza jednąroboczogodzinę;
słownie:wartość

CzęśćIV- os. SryperskalPiaskowao

Zryczahowanacenaza j ednąroboczogodzinę

ul. Katowicka 9-11,

netto...........
podatek
VAT w %........................
zryczahowana cęna Za jedną

roboczogodzinę

brutto..........
cenybruttoza jednąroboczogodzinę;
słownie:wartośó

V. ul. Główna51o
Część

Zry czakowana cenaza j ednąroboczogodzinę
netto...........
podatek
VAT w %........................
zryczahowana cęna

za

jedną

roboczogodzinę

brutto..........
cenybruttoza jednąroboczogodzinę;
słownie:wartość

Uwaga! Wykonawca wpisuje stawkę tylko w częścina która składa ofertę. Na części,które
Wykonawca nie składa oferty w tabeli na|ezy kolumny przekreślićukośnymi, skrzyzowanymi
liniami.

.,

oświadczam ze

składam

ofertę

następuJące

części

postępowania:

3. oświadczamy, ze zavtatty w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wzór umowy
zostat ptzez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
za:warciaumowy na warunkach w niej określonychotaz w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
4. Do niniejszej oferty zaŁączamy:
5. oświadczenie Wykonawcy, że spełniawymagania określonew art.22 ust. 1 Pzp i nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ust' l i
2 P zp- w g zat'ącznik nr 2 do SIWZ,
6. Aktualny odpis właściwegorejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalnoŚci gospodarczej, jezelrlodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalnościgospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż, 6 miesięcy przed
upływem tęrminu składaniaofert,
7. Wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), które będą uczestntczyć w wykonywaniu
zamówienia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takźezakresu wykonywanych ptzez
nich czynności- załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku jezeli Wykonawca nie przewiduje
podwykonawców- wpisuje ,'nie dotyczy,, i załączazałącznikdo oferty,
8. Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo
Reprezentowania w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(w prąpadku złożęniaoferty wspólne, Wymaga się aby każdy z Wykonawców
występujących wspólnie złozyłdokumenty okreŚlone w pkt. a)' b)).
9. Parafowany projekt umowy' załączniknr 4 do SIWZ,
10. Polisa oC lub promesa na kwotę ubezpieczeruaco najmniej 50.000'00 zł.,
11. kure dokumenty dodatkowewg uznania Wykonawcy: .................
12. Wykonawca oświadcza,zeposiada lub będzie posiadałvbezpieczente odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci gospodarczej'
13. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawięniaZamawiającemu umowy ubezpieczenia lub
jej promesy przed podpisaniem umowy.
stronponumerowanych
14. Oferta zautiera .................
15. Zastrzegamy tajnośćnastępujących stron.....'..

Pteczątka i podpis Wykonawcy

Umowana obsfugętechnicmąi konserwacyjnąnieruchomości
stanowiących
zasób własnyi nieruchorrrości
przez P-TBS
administrowanych
sp.z o.o.

Załącznik nr 2 do umowy nr -

z dnia

BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
A. Prace murarsko. malarskie' obejmująw szczególności
usługi:
l) Naprawęuszkodzeńpowstałychw wyniku prac konserwacyjnychinnych branż.
2) Zbicię oraz odtwotzeniezbitych i odspojonychtynków na klatkach schodowychi na elewacjach
d o 2 m 2w l m i e j s c u .
3) Naprawę schodów, podestów, murków, chodników, teręnówutwardzonychdo 1 rn?w iednvm
miejscu przy danymbudynku.
B. Pozostałeprace' obejmują w szczególności
usługi:
1) Drzwi wejściowedo budynków i pomieszczeńwspólnych;
a) Smarowaniei reperacjazamków i zawiasów drzwiowych, dtzwi wejściowychdo budynków,
do pomieszczeńwspólnych i altanekśmietnikowych,
b) Regulację,naprawęlub wymianęuszkodzonychzamków i klamek oraz wkładek,
c) DorabianielrJ:uczy,
d) Uzupełnianieoleju' regulacja,konserwacja'naprawai wymiana samozamykaczy,
e) Regu|.ację
i dopasowaniedrzwi wejściowych
do budynkui pomieszczeńwspólnych,
0

Wymianę pękniętych i uzupełnieniebrakującychszyb, w stolarce i ślusarcedrzwiowei
budynków i pomieszczeńwspólnych ( w raziepotrzeb),

2) okna ( w częściach
wspólnych)
a) Wymiana uszkodzonych zawiasów, zakrętek i śrubw oknach na klatkach schodowych,
piwnicach, pomieszczeniach wspólnych ( w wyjątkowych sytuacjach również w
mieszkaniach),
b) Wymiana pękniętychuzupełnieniebrakującychszyb, uzupełnianieuszczelekw stolarceoraz
ślusarce
okiennejbudynków i pomieszczeńwspólnych(w razie potrzeh),
3) Inne usługi:
a) Montażwszelkiegorodzajutablic informacyjnychi ostrzegawczych,zgodnieze wskazaniami
Zamawiającego'

ZAMAWIAIACY

WYKONAWCA

ll

plzez P.TBS
administrowanych
zasób wtasnyi nieruchomości
stanowiących
Umowana obsługętechnicznąi konserwacyjnąnieruchomości
sD.z o.o.

Za'łącznik nr 3 do umowy nr -

z dnia

BRANZA HYDRAI]LICZNA obejmujew szcz€gólnościusługi:
1) Usuwanie miejscowychprzecieków na instalacjiwodociągowej( dot. częściwspólnych)
a wraz z w]lrrrianąrurydo 3,00mb.
oraz napra,w
nrządzeń pomiarowych otaz Zaworów
2) Kontrolę prawidłowości działania
ich wymianą
termoregulacfnychorazw razie konieczności
CW min.2 x w miesiącu.
pomp
cyrkulacyjnych
prawidłowości
działania
3) Kontrolę
4) Wymianę zaworów przelotowych zimnej i ciepłej wody na rurociągach ( w miarę
potrzeb).
5) odczytywodomierzy głównychi ciepłomierzyw budynkach_ 1 x w miesiącu,
wspólnej,
Nieruchomości
6) Uszczelnianierur kana|izacyjnychw częściach
7) IJszcze|nianiei uzupełnianiebrakującychpokryw w rewizjach na pionach kana|izacji
sanitarneji deszczowej,
8) Czyszczenie: wpustów Ściekowych, studzienek kana|izacyjnych,rur spustowych i
wykonywaniarobót ziemnych,
osadnikówdeszczowychbezkonieczności
pionów kanalizacyjnychłączniez odpowietrzaniem,
9) IJdrażnianie
10)Udrażnianie poziomów kanalizacyjnych do pierwszej studzienki rewizyjnej
naprzy kanaliku.
11)Wymianęodcinków do 3 mb rur kanalizacyjnychwraz z podejściami.
12)Kontro|ędziałaniawskazań urządzenpomiarowych/manometry,termometrylmin.2 x w
i Zamawiającego,
miesiącuw węzłachcieplnych.pozostającychw eksploatacj
działaniapompobiegowychc.o . min.2 x w miesiąctt'
13)Kontrolęprawidłowości
poziomuwody w instalacjic.o.odpowietrzanieinstalacjic.o.
14)Sprawdzenieiuzupełnianie
l5)Uruchamianie niesprawnych (niegrzejących) pojedynczych grzejników- pfukanie,
regulacja wraz z wymianą elementów niezbędnych do uruchomienia grzejnika np'
zaworów grzejnikowych,
16) Likwidację miejscowychprzecieków,
17)Kontrolai regulacjaparametrówpracy instalacjic.o. i c.w. (przepływywody sieciowej,
c.o.i c.w.),po stronieniskiej,
temperatury
l8)Miejscowe uzupełnienieuszkodzonej izo|acji na rurociągach( c.o. i cw.) do 3 mb w
jednymmiejscu).
l9)Rozruch oraz sprawdzeniepoprawnościdziałaniavządzeń automatyki pogodowej w
wętach cieplnych na początku sezonu grzęwczegow węzłacheksploatowanychprzez
Zamawiającego.
przez Zamawiającego
20)Udostępnieniepomieszczeńwęzłóweksploatowanych
w celu odczytuciepłomierzyptzez pracownikawskazanegoprzez Zarnawiającego.
ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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