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Pruszków, 24.06,2020 r.

Zo.w.8.Z02o

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

,,Zieleń Miejska" Sp. z o.o,

działające w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości Obrońców Pokoju 17

Zaprasza
do złożenia oferty na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych w budynku
przy ul. Obrońców Pokoju 17 w Pruszkowie"

/nie stosuje się ustawy Prawo zamówleń publicznych/

l. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych wraz z przedmiarami robót ikosztorysami

inwestorskiml i STW|OR w zakresie:

1.1/ Wynikającym z audytu energetycznego:

- OciepIenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropu poddasza

- Ocieplenie stropu nad bramą

- Regulacja instalacji c.o.

1.2/ Remont dociepleń płyt balkonowych ( szt. 6)

1.3/ Podwyższenie balustrad balkonowych

1-.4/Zdjęcie krat w oknach

1,5/ Wymiana okienek piwnicznych

1.6/ Naprawa poszycia dachu przy kominach

1.7/ Remont kominów - czapki metalowe

1,8/ Wymiana: obróbek blacharskich na ogniomurach , pasów podrynnowych , rur spustowych,

1.9/ Wymiana bramy do wysokości 2,20 m,jednostronna

1.10/ Montaż domofonu przy bramie i przy drzwiach wejściowych do obu klatek schodowych,

1,11/ Wymiana okienek piwnicznych od strony ulicy,

1".1,2/ Rozbiorka kostki i ponowne jej ułożenie

1.13/ Likwidacja okienek piwnicznych od strony podwórka * a w ich miejsce montaż kratki wentylacyjnej
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1",14l Rozbiorka daszku betonowego nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej (od strony podwórka) imontaż

daszku systemowego o szerokości min. 160 cm,

1,15/Rozbiórka ogrodzenia i furtki przy klatce od strony podwórka

1.16/ Naprawa podestu przy węźle cieplnym ,ok. 3m2 , wykonanie schodka,

1,.1,7/Wybranieok10,15cmziemi w korytarzupiwnicznymiwylanieposadzki betonowej (1,1l kl.)

1.18/ MaIowanie klatek schodowych I, ll kl.

1.19/ Zaprojektowanie nakładek na stopnice ipodesty schodów na klatkach schodowych l, ll :

- k|. l 66 stopni schodowych ( od strony podwórka)

- kl. ll 60 stopni schodowych

1.20/Wymiana Iamp oświetlenia klatek schodowych na Iedowe z czujnikiem ruchu ( |,ll kl.)

1.21l Wykonanie obróbki dachowej odpowietrzającej kanalizację (strych kl. ll),

1,.22/ Ocieplenie wełną o grubości 7 cm strychu na powierzchni 50 m2,

1.23/Usunięcie zagrzybienia ścian klatki schodowej na parterze (kl. od strony podwórka),

I.24/ Wymiana płytek na parterze klatki schodowej i przed wejściem na stopniach do klatki ll

schodowej znajdulącej się w podwórku,

1".25/ Zaprojektowanie sposobu odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych oraz z terenu

1,26/Wymiana lub wzmocnienie stropu (do oceny projektanta) w pomieszczeniu piwnicznym (

lokalu nr 14)

t.27/ Zaprojektowanie sposobu utwardzenia i zagospodarowania terenu (chodniki, opaski).

1.28/ W przypadku niewykonania remontu w roku, w.którym została przekazana dokumentacja,

się do aktualizacji czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie przed terminem wszczęcia

związanej z wyborem wykonawcy w danym roku.

oraz na parterze klatki

piwnica przynależna do

projektant zobowiązuje

procedury przetargowe,1

przed przvstąpieniem do proiektowania zaleca się dokonac wizii lokaInei oraz uzvskać wszvstkie niezbedne informacie,
co do ryzvka, trudności iwszelkich innvch okoIiczności, iakie mogą wvstapić w trakcie realizacii zamówienia.

Doku mentacja projektowa zosta nie przekaza na w następujących i lościach :
- projekt architektoniczny - 6 egz.,
- projekt branżowy
- przedmiar robót

- Ę ooz

-) eoz

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

W/w opracowania należy złożycw wersji elektronicznej płyta CD, na której znajdować się będzie dokumentacja projektowa
w formacie PDF oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie PDF iATH.
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ll. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto,
2. Zamawiający wym a ga w n iesie n ia za bezpiecze n ia na leżytego wykona na

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

umowy w formie pieniężnej.

lll. Termin realizacji zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówien!a w terminie:
do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

Vl. Warunki udziału.
O zamówienie mo8ą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w przepisach prawa
Ustawy Prawo budowlane, tj,: posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem
Zamówienia, w tym min.:

11.,1ó§obil.§.óśiad!jącą"u.piąwllenla do prójćktówani)',,beź.ngrrrli&a.ńllw ińąalńqści:,i.nsiąie*jńei]lwżókićsiólsieCi
inOd,qcidBą,ryia§il ]ńa iB.rj,ńióń;
wpisaną na listę członków Regionalnej lzby Samorządu Zawodowego.,

2. Posiada.lą sytuację ekonomiczną lub finansową do wykonania zamówienia.

Vll. Wykaz dokumentów sktadających się na ofeńę:

1, Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy-wg. załączonego wzoru formuIarza cenowo -

ofertowego /załączniknr 1/ .

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działaIności gospodarcze1, jeżeIi odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji /nłąctnikWykonawcy/,

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do reaIizacji zamówienia lzałączniknr 1/ .

4. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub oświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzliwłaściwego
organu /załącznik nr 1/,

5. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenia,
ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności Iub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu /zatącznik nr 1/ .

Vlll. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Ewa Stelmachowska, le|.22 160 37 3] .
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Godziny pracy TBS:
- poniedziałek w godz, 800 - 1800.

- wtorek, środa, czwartek w godz. 800 , 1600.

piątek w godz. 800 - 1400.

X. Miejsce składania i otwarcia ofert.

1.OfertynależyskładaćwsiedzibieZamawiającegowTBS,,Zielen Miejska"Sp.zo.o./sekretariatpokój 25-1l piętro/
u|. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

2. Termin składania ofert upływa ania iD,;OZ'.ŻdŻ0 r. o godz. 10:00.

4. Oferty otrzymane przezZamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej według poniźszego wzoru:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej doĘczącej prac remontowych w budynku
przy ul. Obrońców Pokoju 17 w Pruszkowie"

6. Wykonawca pozostaje związany of ertą przez okres 30 dni,
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert,

Xl. Opis sposobu obliczania ceny ofeĄ.

3. Cena okreŚlona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaje określona na okres ważności umowy inie będzie
podlegała zmianom,

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo isłownie (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Xll. lnformacje o formalnościach"

1, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia,,formuIarza cenowo - ofertowego" określenia w nim ceny oferty
netto, podatek VAT, brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie
brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
4. Cena okreŚlona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaje określona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo isłownie (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Xlll. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

Zo.W.8.2020
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XlV. lnformacje o formalnościach.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
Zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

2,Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub uniewaźnienia postępowania bez podania prtyczvn

3. lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, zosta nie zamieszczona w stronie internetowej Za mawiającego,

XV. Klauzula informacyjna z art, 73 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

lnformacja doĘcząca przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna.

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z arl. 13 ust, 1i 2 rozporządlenia Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 2f kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz, UE L 119 z04,05.2016, str. 1)informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych we:

1.1 Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Obrońców Pokoju 17 iTBS ,,Zielen Miejska" Sp. z o.o. jest TBS ,,Zielen
Miejska" Sp. z o,o., 05-800 Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9 lel, 22160-37-1O, fax {22) 160-37-35 jest Wspólnota
Mieszkaniowa Nieruchomości Powstańców 6.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw zwlązanych z
ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się pod nr telefonu lub pisemnie pod adresem Wspólnota
Mieszkaniowa Nieruchomości Obrońców Pokoju 17 ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych
pon izej:

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) w ceIu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) wcelu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art.6 ust. 1lit. e
RoDo)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie orga-

nów władzy publicznej, w zakresie iw celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
r osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej,

w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art, 5 Ustawy o dostępnie do
informacji pubIicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j, Dz. U. z2019 r, poz, 1429 z poź. zm.), z zachowaniem zasad
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych)

5, Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie
będą profi|owane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6, Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przel okres wskazany w
Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 1,4 lipca 1983r. ze zm,)

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

Zo.W.8.2020
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. Sprostowania danych osobowych -art. 16 Rozporządzenia.

. ządania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

r prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych (na adres urzędu ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych oso-
bowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie
przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art" 17 ust.3 lit. b, d Iub e; prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art,20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej wszystkim pracownikom, którzy będą
zaangażowani w realizację umowy i których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu.

zatwierdzam:
Prezes

TBs ,,

t1
arz{du
Mieiśka"

Spólki
Sp. z <;.o.
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