Kowalewo Pom. 7.04.2016r.
Zaproszenie do składania ofert
dla usług nieprzekraczających 30 000 euro
1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Tel/fax 056 684-15-17
e-mail:zaklad@poczta.onet.pl
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych,
mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz
budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością ( biurowy, warsztatowy,
magazynowy ).
Wykaz budynków zawiera załącznik nr 2.
Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z wystawieniem
właściwych protokołów.
Przeglądy nie obejmują instalacji elektrycznej i gazowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
-zmniejszenia ilości przeglądów do wykonania na koniec każdego roku obowiązywania umowy w
przypadku, kiedy nie wygra przetargu na zarządzanie budynkami komunalnymi lub w każdym
czasie w przypadku, kiedy wspólnota zmieni zarządcę,
- zwiększenia ilości przeglądów do wykonania w przypadku, kiedy otrzyma nowe zlecenie na
zarządzanie wspólnotą mieszkaniową.
3. Termin wykonania zamówienia : umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.
Przeglądy roczne należy wykonać do dnia 6 maja i protokoły dostarczyć do zamawiającego w
terminie 7 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
– posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające
do kontrolowania stanu technicznego budynków lub dysponują pracownikiem posiadającym
uprawnienia
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Przygotowanie oferty:
– każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
– oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i podpisane
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy
– koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę
Oferta winna zawierać:
– formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1
– formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2
– odpis lub kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kontrolowania stanu
technicznego budynków , potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
– dokument potwierdzający , że wykonawca prowadzi zarejestrowaną działalność
gospodarczą ( odpis lub kseropkopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę).
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz zawierać wszystkie
informacje i dane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty;
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Koperta winna być zaadresowana:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
i oznaczona “Oferta na wykonanie przeglądów budowlanych”
Składanie i otwarcie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 , do dnia 18-04-2016r. do godz. 11.
Otwarcie ofert nastąpi 18-04-2016r. o godz. 11.15 w dziale organizacyjnym.
Otwarcie ofert jest jawne.
Termin związania ofertą 30 dni.
6. Wybór oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierała wszystkich wymaganych
dokumentów i danych.
Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena.
Sposób obliczenia ceny:
– cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w złotych, cyfrowo i
słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
– cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia
– cena jednostkowa określona przez wykonawcę jest stała i nie ulega zmianie w trakcie
trwania umowy
7. Warunki umowy:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi załącznik do
zaproszenia.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom faxem lub na adres e-mail.
Wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia otrzymania informacji. W przypadku braku
potwierdzenia, zamawiający przyjmuje, że wykonawca informację otrzymał.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie określonym przez zamawiającego.
W przypadku, gdy okaże się że wykonawca, którego oferta została wybrana , przedstawił w
niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych, która była druga pod względem
ceny.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik działu organizacyjnego
p. Danuta Lewandowska tel. 56 684-15-17.
D.L.

PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Przeglądy budowlane budynków –
roczne i pięcioletnie
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo Pom.

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
e-mail

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

CENA OFERTOWA NETTO

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

cyfrowo i słownie

Podatek VAT
( kwota)

CENA OFERTOWA BRUTTO
cyfrowo i słownie

Termin realizacji zamówienia
Warunki płatności

…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
Przez okres trzech lat

Przelew 14 dni

Oświadczam, że w cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia.

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis Wykonawcy

UMOWA nr

/2016

zawarta w dniu ….................... 2016 roku w Kowalewie Pom. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
ul. Brodnicka 1 , KRS nr 0000133837 kapitał zakładowy 2 026 231,20
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Barbarę Stosio – Prezesa
a …..............................................................................................................................
…..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
…..................................................................................................................................
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów budowlanych budynków
mieszkalnych i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków
związanych z działalnością Zamawiającego.
2. Przedmiotem umowy są przeglądy roczne oraz pięcioletnie.
3. Przeglądy nie obejmują instalacji elektrycznej i gazowej.
4. Wykaz budynków będący jednocześnie formularzem cenowym stanowi załącznik do
umowy.
§2

–
–
–
–

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w
sposób zgodny z wymaganiami prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
-zmniejszenia ilości przeglądów do wykonania na koniec każdego roku obowiązywania umowy w
przypadku, kiedy nie wygra przetargu na zarządzanie budynkami komunalnymi lub w każdym
czasie w przypadku, kiedy wspólnota zmieni zarządcę,
- zwiększenia ilości przeglądów do wykonania w przypadku, kiedy otrzyma nowe zlecenie na
zarządzanie wspólnotą mieszkaniową.
2. Zmniejszenie ilości przeglądów nie rodzi konsekwencji finansowych i prawnych dla
Zamawiającego.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
§5
1. Przeglądy budowlane pięcioletnie poszczególnych budynków wykonane zostaną w
terminach podanych przez Zamawiającego, a protokoły w formie papierowej dostarczone
do zamawiającego w terminie 7 dni od wykonania przeglądu.
2. Przeglądy roczne należy wykonać do 6 maja danego roku i dostarczyć zamawiającemu
protokoły w formie papierowej w terminie 7 dni od wykonania przeglądu.
3. Do wystawionych protokołów Wykonawca załączy zdjęcia przedstawiające dany budynek i
usterki wykazane w protokole.

§6
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach
dotyczących wykonania przedmiotu umowy jest:
– w zakresie budynków zarządzanych przez Zamawiającego - kierownik działu mieszkaniowego
p. Bartosz Boniecki,
– w zakresie budynków bęących własnością Zamawiającego – kierownik działu organizacyjnego
p. Danuta Lewandowska
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie według ilości wykonanych
przeglądów i cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik
do umowy.
2. Podane ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym zawierają wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
4. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od
otrzymania faktury za wykonane przeglądy.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur dla każdej wspólnoty
mieszkaniowej, na Gminę Kowalewo Pomorskie za przeglądy budynków komunalnych oraz na
Zamawiającego za przeglądy pozostałych budynków.
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający – w wysokości 5% wartości brutto całego zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :
a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości 5% wartości brutto całego zamówienia
b) opóźnienie w realizacji zamówienia – w wysokości 2% wartości brutto wykonywanej
części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , strona, która poniosła szkodę może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania zapłaty.
5. Zapłata kary należnej Zamawiającemu może nastąpić poprzez potrącenie jej z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Strony za zgodnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.
§ 10
Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.03.2019 r.
§ 11
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Jeżeli zwłoka w realizacji zamówienia – wykonanie przeglądów lub dostarczenie protokołów –
przekroczy 7 dni Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2

Formularz cenowy
Wykaz budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
LP
1
2

3
4

5

6

7

BUDYNEK
Wspólnota
Chłopskich
Wspólnota
Chłopskich

Mieszkaniowa Batalionów
12
Mieszkaniowa Batalionów
16

Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 3
Wspólnota Mieszkaniowa 23 Stycznia
12

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 4

Wspólnota Mieszkaniowa Brodnicka 6

Wspólnota Mieszkaniowa Plac 700
lecia 21

PARAMETRY

•
•
•

budynek mieszkalny – 7 mieszkań
kubatura 2140,47 m3, pow.zab. 178,3 m2
budynek mieszkalny – 7 mieszkań

•

kubatura 1932,50 m3, pow.zab. 244,35 m2

•
•

budynek gospodarczy
kubatura 239,57 m3, pow.zab. 104,16 m2

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1921,20 m3, pow.zab. 145,60 m2

•

budynek mieszkalny – 5 mieszkań

•

kubatura 1739,60 m3, pow.zab. 202,40 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 125,30 m3, pow.zab. 55,08 m2

•

budynek mieszkalny – 5 mieszkań

•

kubatura 642,06 m3, pow.zab. 120,24 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 160,93 m3, pow.zab. 63,36 m2

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•

kubatura 1251,21m3, pow.zab. 149,00 m2

•

2 budynki gospodarcze

•
•

kubatura 126,01 m3,/4,05 x 14,80m/
kubatura 221,40m3, /7,11x8,08+1,36x3,59m/

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1577,94 m3, pow.zab. 132,60 m2

cena netto za
przegląd roczny

cena netto za
przegląd 5-letni

…....................

…..............

…..................

…..............

…..................

…..............

…...................

…...................

…..................

….................

…..................

…................

….................

…................

….................

…................

….................

…................

….................
….................

…................
…................

…...................

…................

8

9

10

11

12

13

14

Wspólnota
Dworzec 9

Mieszkaniowa

Główny

Wspólnota Mieszkaniowa Batalionów
Chłopskich 18
Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 14

Wspólnota
Żeromskiego 2

Mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa 23 Stycznia
15

Wspólnota Mieszkaniowa Mariany 15

Wspólnota Mieszkaniowa Pluskowęsy
22

•

budynek mieszkalny – 16 mieszkań

•

kubatura 3560,51 m3, pow.zab. 372,44 m2

•
•
•

2 budynki gospodarcze
kubatura 259,73m3, pow.zab. 108,23 m2
kubatura 54 m3, pow.zab. 18 m2

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1670,10 m3, pow.zab. 142,01 m2

•
•
•

budynek gospodarczy
kubatura 131,98 m3, pow.zab. 48,88 m2
budynek mieszkalny – 9 mieszkań

•

kubatura 1043,97 m3, pow.zab. 441,7 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 96,30 m3, pow.zab. 38,50 m2

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•

kubatura 1413,00 m3, pow.zab. 168,56 m2

•

3 budynki gospodarcze

•
•
•

kubatura 79,20 m3, pow.zab. ….... m2
kubatura 85,09 m3, pow.zab. 40,52 m2
kubatura 26,80 m3, pow.zab. 12,76 m2

•

budynek mieszkalny – 5 mieszkań

•

kubatura 824,90m3, pow.zab. 153,71 m2

•
•

budynek gospodarczy
kubatura 144,50 m3, pow.zab. 57,80 m2

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1201,53m3, /19,68x18,92m/

•

4 budynki gospodarcze

•
•
•
•

kubatura
kubatura
kubatura
kubatura

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1200,00 m3, pow.zab. 229,44 m2

•

budynek garażowy

•

kubatura 96,35 m3, pow.zab. 45,88 m2

252,00 m3, pow.zab. 90,00 m2
59,87 m3, pow.zab. 24,37 m2
41,51 m3, pow.zab. 19,77 m2
13,66 m3, pow.zab. 6,50 m2

…..................

…................

…..................
…..................

…................
…................

…..................

…................

…..................

…................

…..................

…................

…..................

…...............

…..................

…................

…..................
…..................
…..................

…...............
…...............
…...............

…..................

…................

…..................

…................

…..................

…................

…..................
…..................
…..................
…..................

…...............
…...............
…...............
…...............

…..................

Nie dotyczy

…..................

…..............

15

16

17

18

19

20
21

22

Wspólnota
Łąka 28

Mieszkaniowa

Wspólnota
Mieszkaniowa
Rychnowo 49

Pruska

Wielkie

Wspólnota Mieszkaniowa Bielsk 31

Wspólnota Mieszkaniowa Pluskowęsy
77
Wspólnota
11

Mieszkaniowa

Toruńska

Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 7
Wspólnota Mieszkaniowa
1

Brodnicka

Wspólnota Mieszkaniowa 23 Stycznia
9

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

kubatura 1263,36 m3, pow.zab. 197,40 m2

•

3 budynki gospodarcze

•
•
•

kubatura 101,59 m3, pow.zab. 48,37 m2
kubatura 54,03 m3, pow.zab. 25,73 m2
kubatura 68,35 m3, pow.zab. 32,55 m2

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•

kubatura 954,34 m3, pow.zab. 221,94 m2

•

2 budynki gospodarcze

•
•

kubatura 89,76 m3, pow.zab. 42,74 m2
kubatura 37,80 m3, pow.zab. 18,00 m2

•

budynek mieszkalny – 5 mieszkań

•

kubatura 510,00 m3, pow.zab. 141,26 m2

•

budynek gospodarczy

•
•

…..................

…...............

…..................
…..................
…..................

…...............
…...............
…...............

…..................

…..................

…..................
…..................

…..................
…..................

….................

…..............

kubatura 150,00 m3, pow.zab. 76,26 m2

….................

…..............

•

budynek mieszkalny + remiza OSP – 4
mieszkania

….................

…...............

•

kubatura 3059,45 m3, pow.zab. 416,42 m2

•

budynek mieszkalny – 11 mieszkań

•

kubatura /15,6 x13,04 m/, pow.zab. 197,68 m2

budynek gospodarczy
kubatura 126,06 m3, pow.zab. 42,02 m2

….................

…................

•
•

….................

…...............

•

budynek mieszkalny – 16 mieszkań

•

kubatura 4224,00 m3, pow.zab. 346,70 m2

…...................

…................

•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania

•

pow. użytkowa 482,46 m2

•
•
•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania
kubatura 1350m3,
budynek gospodarczy

…..................

.

…................

…..................

Nie dotyczy

…..................

nie dotyczy

23

24

25

26
27

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11

Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 5

Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 5

Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 6
Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 7

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•

kubatura 1233,00 m3, pow.całkow. 331,03 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 240,00 m3, pow.całkow. 92,31 m2

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•
•
•

pow.zab. 530,45 m2
budynek gospodarczy
powierzchnia użytkowa 47,52 m2

•

budynek mieszkalny – 8 mieszkań

•

kubatura 751,73 m3, pow.zab. 126,73 m2

•

2 budynki gospodarcze

•

kubatura 120,75 m3, pow.zab. 40,25 m2
kubatura 84,42 m3, pow.zab. 40,20 m2

•

budynek mieszkalny – 6 mieszkań

•

kubatura 930,92 m3, pow.zab. 295,53 m2

•

budynek mieszkalny – 8 mieszkań
kubatura 930,92 m3, pow.zab. 295,53 m2

…..................

Nie dotyczy

…..................

…................

…....................
…....................

Nie dotyczy
…................

….........................

…................

….........................
….........................

….................
….................

…........................

…................

…........................

…................

ZGKiM Sp. z o.o.
1

2

Brodnicka 1

Konopnickiej 6

•
•
•

budynek biurowy
kubatura 3210,00 m3, pow.zab. 354,00 m2
portiernia

•

kubatura 35,50 m3, /3,60x3,10/

•

budynek garażowo – gospodarczy z częścią noclegową

•

kubatura 871,50 m3, pow.zab. 266,70 m2

•

budynek magazynowy

•

kubatura 1198,60m3, /18,17x24,50+6,00x7,95m/

•

budynek warsztatowy

•

/9,73 x 18,65m/

•

budynek gospodarczy /betoniarnia/

•

kubatura 1167,40 m3, /9,23x36,86m/

•

budynek gospodarczy /przy wiacie drewnianej/

•
•
•

kubatura 86,00 m3, /6,23x6,95m/
budynek kotłowni
pow. użytk. 149,60 m2 , mag. paliw 165,20m2

….....................

…...............

….....................

…................

….....................

nie dotyczy

….....................

….................

….....................

…................

….....................

…................

….....................

…................

….....................

…................

Budynki komunalne
1 Brodnicka 1

2 1 Maja 13

3 Plac Wolności 12

4 Strażacka 2
5 Plac 700 lecia 1a

6 1 Maja 13 A

7 Plac Wolności 3a
8 Lipienica 15

9 Pluskowęsy 47

•

pawilon handlowy

•

kubatura 97,92 m3, /4,80x6,80m/

•

budynek mieszkalny – 12 mieszkań

•

kubatura 941,85 m3, pow.zab. 362,25 m2

•

budynek gospodarczy

•

….....................

…......................

….....................

…...................

kubatura 329,55 m3, pow.zab. 84,50 m2

….....................

…...................

•
•
•

budynek mieszkalny – 5 mieszkań
kubatura 429,46 m3, pow.zab. 181,43 m2
budynek gospodarczy

….....................

…..................

•

kubatura 66,70 m3, pow.zab. 29,65 m2

….....................

…..................

•

budynek mieszkalny + remiza OSP – 3 mieszkania

•
•

kubatura 2800 m3, pow.zab. 351,00 m2

….....................

…...................

•
•
•
•
•

budynek mieszkalny – 4 mieszkania
kubatura 282,61m3, pow.zab. 134,58 m2
budynek gospodarczy
pow. użytkowa 134,80 m2
budynek mieszkalny – 8 mieszkań

…......................

…....................

…......................

…...................

•

kubatura 1793,00 m3, pow.zab. 249,10 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 214,00 m3, pow.zab. 64,96 m2

•
•
•
•

budynek mieszkalny + ZOZ
pow. zab. ok. 270 m2
budynek mieszkalny – 3 mieszkania
kubatura 670,00 m3, pow.zab. 190,75 m2

•

budynek mieszkalny – 8 mieszkań

•

kubatura 830,00m3, pow.zab. 137,90 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 304,39 m3, pow.zab. 126,83 m2

….....................

…......................

….....................

…......................

….....................

….......................

…......................

….......................

….....................

….......................

….....................

….......................

10 Pluskowęsy 75

•
•
•
•

budynek mieszkalny – 7 mieszkań
kubatura 3283,00m3, pow.zabudowy 345,60m2
budynek gospodarczy
kubatura 52,42m3, pow.zabudowy 24,96 m2

11 Wielkie Rychnowo 15
/ZOZ/

•

budynek mieszkalny + ZOZ

•

kubatura 1100,00 m3, pow.zab. 137,70 m2

12 Żeromskiego 2a

•

budynek mieszkalny – 10 mieszkań

•

kubatura 2892,70 m3, pow.zab. 324,08 m2

•

Magazyn

•

kubatura 1007,55 m3, pow.zab. 204,66 m2

•

budynek biurowy

•

kubatura 54,38 m3, pow.zab. 19,42 m2

•

garaż

•

kubatura 170,64 m3, pow.zab. 37,92 m2

•

budynek gospodarczy

•

kubatura 432,36 m3, pow.zab. 131,15 m2

•

Warsztaty terapii zajęciowej

•

kubatura 1175 m3, pow.zab. 166,20 m2

13 Plac Wolności 1

14 Odrodzenia 2
15

Św Mikołaja 5

•

Budynek administracyjno-biurowy z kotłownią

•

kubatura 1782 m3, pow.zab. 246 m2

….....................
….....................

…......................
nie dotyczy

….....................

….......................

….......................

….......................

…......................

…....................

…......................

…....................

…......................

…....................

…......................

…....................

….......................

….....................

…......................

…....................

Razem wartość

Łączna wartość przeglądów rocznych i pięcioletnich wynosi netto
( 3 x wartość przeglądów rocznych + 1 x przeglądy pięcioletnie)

…........................................... *

*- wartość , którą należy wpisać w formularzu ofertowym

….............................................................................
miejscowość, data

…...............................................................
podpis Wykonawcy

