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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Busku-Zdroju,
ul. Lagiewnicka 25 , 28-100 Busko-Zdroj .

II. Nazwa przedmiotu zamowienia : Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspolnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci
polozonego przy ul. Sqdowej 16 w Busku-Zdroju .

1) Opracowanie powinno zawierac :
a) rzuty wszystkich kondygnacji
b) przekroj poprzeczny , elewacje
c) bilans powierzchni zabudowy i powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczeri z podzialem na
poszczegolne lokale ( ogolem 38 , o pow. lacznej ok. 1153,59 m 2 ) oraz powierzchni^ wspolna^ i
przynaleznq.
2) Wyliczenie powierzchni uzytkowej lokali i pomieszczeri przynaleznych winno nastapic
zgodnie z:
- Ustawq z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2022.0.172, art. 2 ust.2) ,
- Ustawq o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994r. ( Dz. 17. 202Ir. Poz. 1048 ,art.2 pkt 2,5 i
6),
-Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( na podstawie art.34 ust.6 pkt.l ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. -Prawo budowlane ) , Rozdzial 1 § 12 .
3) Dokumentacja winna bye sporz^dzona w wersji papierowej ( 2 egz. ) i elektronicznej w ogolnie
dostepnym formacie PDF.
W celu przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w budynku wspolnoty nalezy si^ wczesniej
umowic z administratorem budynku i wlascicielami mieszkari prywatnych .
Administratorem budynku jest MPGK sp. z o. o. w Busku-Zdroju .
4) Celem inwentaryzacji jest okreslenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury.
5) Opracowanie winno bye sporzadzone przez osobe^ posiadajaca^ aktualne uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji
budowlanych.
6) Zakres prac musi obejmowac czynnosci niezb^dne do sporz^dzenia dokumentacji stwierdzajacej
rzeczywisty stan nieruchomosci.
7) Zamawiajacy przy zawarciu umowy udost^pni Wykonawcy numer ksi^gi wieczystej
nieruchomosci oraz dokumenty niezb^dne do opracowania niniejszej inwentaryzacji.

III. Termin realizacji przedmiotu zamowienia : 30.06.2023 r.
1) . Wykonanie uslugi Wykonawca zglasza protokolem odbioru .

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
\j 28-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, NIP: 655-193-50-66, REGON: 260248572, EDO: 000027693

wpisano do Rejestru Przedsi^biorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Kielcach
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IV. Wymagania stawiane wykonawcy :
1) W celu potwierdzenia , ze Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania
zamowienia , do oferty nalezy je dolaczyc .
V. Tryb postejiowania : zapytanie ofertowe zgodne z regulaminem wewn^trznym .

VI. Sposob obliczenia ceny :
1. Wykonawca okresli cene^ oferty netto , podatek VAT oraz cen? brutto przedmiotu zamowienia
jako cen? ryczaltowa^ , obejmuja^ wszystkie elementy zamowienia okreslone w zapytaniu
ofertowym.
2.Cen? ryczaltowa^ nalezy traktowac jako stala^ i nie zmienna^ przez caly czas trwania umowy.
VII. Sposob przygotowania oferty, miejsce oraz termin skladania ofert:
a) Oferta powinna skladac si? z : Formularz ofertowy , aktualne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych .
b) Ofert? nalezy zlozyc : pisemnie ( adres: Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o. o. ,ul. Lagiewnicka 25 , 28-100 Busko-Zdroj, Biuro Obslugi Klienta pokqj nr 10 lub
elektronicznie ( e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl) w terminie do dnia 20.03.2023 r.
do godziny 10:00.
VIII. Informacje dodatkowe :
1) . Z Wykonawcq , ktory zlozy najkorzystniejsz^ ofert? cenowo zostanie zawarta umowa na
wykonanie uslugi.
IX . Kontakt z Zamawiajacym :

Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcy :

Anna Gadawska -Smietana , tel: 660 759 397

X. Zalaczniki do zapytania ofertowego :
1) Formularz ofertowy,
2) Klauzula informacyjna RODO

PREZES ZARfcADU

mgr inyKrrfsztof Kryczka
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Numer telef ony

Adres e-mail

Numer REGON: NIP:

w nawiazaniu do Zapytania ofertowego z dnia na Wykonanie

inwentaryzacji budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdujacego sî  przy
ul. Sadowej 16 , 28- 100 Busko-Zdroj ., oferujtj wykonanie w calosci przedmiotu zamowienia
za cen£ ryczaitow^:

Wartosc netto : zl

slownie: zl

StawkaVAT( )kwotaVAT zl

slownie : zl

Wartosc brutto : zl

slownie : zl

Qswiadcza siq , ze :
1) Cena zaproponowana w ofercie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamowienia i zawiera
wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem zamowienia .
2) Oswiadczam , ze posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamowienia.

Okres realizacji zamowienia - od dnia podpisania umowy.

/ data i czytelny podpis Wykonawcy /



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wtrybie art. 13 Rozporza_dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogolne rozporza_dzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
infonnujemy, ze :

Administxatorem Panstwa danych osobowych jest Miejskie Przedsi^biorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibq w Busku-Zdroju (zwane takze adrnini-
stratorem), ul. Lagiewnicka 25 , 28-100 Busko-Zdroj.
Podstawq. prawnq. przetwarzania danych osobowych jest nmowa zawarta z Panstwem
w trybie art. 6 list. 1 lit b RODO. Pafisrwa dane sq. przetwarzane w celu reahzacji tej
nmowy . Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale takze nie-
zb^dne do zrealizowania umowy.
Panstwa dane przetwarzane sq. w okresie obowi^zywania umowy oraz po jej zakon-
czeniu przez okres, ktory okreslajq. przepisy prawa, np. w celu wywiazania si^ przez
administratora z obowiazkow podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeh.
Panstwa dane nie s^ przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, ktore sa. do tego
uprawnione z mocy prawa lub swiadczq. w naszym imieniu uslugi na podstawie
umow powierzenia, ktore gwarantuj^bezpieczenstwo Panstwa danych.
Przysluguje Panstwu prawo wglq.du w Panstwa dane i ich sprostowania oraz prawo
za_dania ich usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie
tych praw jest mozliwe, o ile nie be_dzie to sprzeczne z obowiajzkami adrninistratora,
wynikaj^cymi z przepisow prawa, lub spowoduje to niemozliwosc wykonania celu,
dla ktorego dane te sa_ przetwarzane.
Na mocy obowiazuj^cego prawa, od dnia 25.05.2018 r. przysluguje Panstwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urz^d Ochrony Danych Osobowych).
Panstwa dane nie sa_ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym tzw. profilowania.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodf£)mpgkbusko.pl tel. 41 3782477


