
                                        Knurów, dn. 20.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ul. Jana III Sobieskiego 6

44-194 Knurów

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:
„Zaprojektuj i wykonaj modernizację instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami

p.poż. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kapelanów Wojskowych 1; 3; 4 

w Knurowie”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową  

w  zakresie  modernizacji  wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  tj.  dostosowania  jej  do

obowiązujących   przepisów.  Wykonawca  składający  ofertę  cenową,  po  dokonaniu  wizji

lokalnej we własnym zakresie i na swoją  odpowiedzialność  określi  niezbędny zakres prac

projektowych,  wykonawczych  oraz  związanych  z  tym  kosztów  np.  z  uzyskaniem  opinii,

decyzji administracyjnych itp. Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egzemplarzach

w  wersji  tradycyjnej  (papierowej)  oraz  1  szt.  w  wersji  elektronicznej  (pdf).  Ponadto

wykonawca  zobowiązany  jest  przy  opracowywaniu  oferty  uwzględnić  konieczność

opracowania: kosztorysu inwestorskiego wraz z jego jednokrotną aktualizacją  i przedmiaru

robót odpowiednio w 3 + 1 egzemplarzach. 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk oferty cenowej (załącznik nr 1),

2) opis proponowanych rozwiązań

3) oświadczenie  o  zapoznaniu się  z  przedmiotem zapytania  i  miejscem wykonywania

prac, (załącznik nr 2),

4) oświadczenie  o  posiadaniu  zdolności  technicznych,  finansowych  i  kadrowych  do

wykonania  przedmiotu  oferty  w  wymaganym  terminie,  poparte  referencjami.

(załącznik nr 3),

5) referencje  (2  szt)  z  zakresu  zaprojektowania  i  wykonania  instalacji  hydrantowej  w

budynku wielorodzinnym o wartości minimum 200 000.00 zł każda w okresie 5-ciu

ostatnich lat.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na

adres: lwsm@lwsm.pl  , do dnia 01.02.2023 do godziny 12.00.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania 
z przedstawionej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na 
wybraną ofertę.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Tomasz Kubisiewicz

tel. 32 401-23-40



Załącznik nr 1 do zaproszenia:

                                                                                               Knurów dn. ………………………

………… ………………………………
(nazwa i adres wykonawcy - pieczęć)

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ul. Jana III Sobieskiego 6

44-194 Knurów

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Zaprojektuj i wykonaj modernizację instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi
przepisami p.poż. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 

przy ul. Kapelanów Wojskowych 1; 3; 4 w Knurowie”.
…………………………………………………………………………………………………

oferujemy, wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

Projekt budowlano-
wykonawczy

Wartość netto: Wartość VAT: Cena brutto:

Łącznie:

(słownie cena brutto:……………………………………………………………………………)

Roboty budowlane Wartość netto: Wartość VAT: Cena brutto:
Łącznie:

(słownie cena brutto:……………………………………………………………………………)

Całość zadania Wartość netto: Wartość VAT: Cena brutto:
Łącznie:

(słownie cena brutto:……………………………………………………………………………)

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w 

zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):

Termin wykonania:

- dla części projektowej do …............ tygodni , dla części budowlanej do …............tygodni od

dnia podpisania umowy, 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załączniki do oferty:

………………………………………
(podpis i pieczęć)



Załącznik nr 2

 …………………………………… 

(oznaczanie Wykonawcy) 

NIP ……………………………… 

REGON ………………….……… 

e-mail …………………….………  

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ
MIEJSCEM WYKONYWANIA ROBÓT.

do oferty cenowej na wykonie zadania:

„Zaprojektuj i wykonaj modernizację instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi
przepisami p.poż. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 

przy ul. Kapelanów Wojskowych 1; 3; 4 w Knurowie”.

Niniejszym oświadczam,  iż  zapoznałem się  z  przedmiotem oraz  zakresem jak  również  z

miejscem wykonywania robót i nie wnoszę uwag oraz zastrzeżeń

……………………………………
(podpis i pieczęć)



                     Załącznik nr 3

 …………………………………… 

(oznaczanie Wykonawcy) 

NIP ……………………………… 

REGON ………………….……… 

e-mail …………………….………  

do oferty cenowej na wykonie zadania:

„Zaprojektuj i wykonaj modernizację instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi
przepisami p.poż. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 

przy ul. Kapelanów Wojskowych 1; 3; 4 w Knurowie”.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM, KADROWY
ORAZ FINANSOWYM

 

Przystępując do prowadzonego postępowania przez Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię

Mieszkaniową  z  siedzibą  w  Knurowie  oświadczam/my,  że  dysponujemy  potencjałem

technicznym  umożliwiającym,  kadrowy  oraz  finansowym  na wykonanie  przedmiotu  ofert

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

……………………………………
(podpis i pieczęć)


