Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością wykonania obowiązkowych kontroli budynków wynikającej z art. 62 ust.1 pkt. 1a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź.
zmianami)., zwracam się niniejszym w imieniu Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. („TFS”) z prośbą o
przedstawienie oferty współpracy w zakresie jej wykonania.
W przypadku, kiedy byliby Państwo zainteresowani potencjalną współpracą przy tym projekcie (ewentualna
informacja TFS o czynnikach mających wpływ na ocenę zaistnienia konfliktu), prosimy o przedstawienie Państwa
oferty wraz z warunkami cenowymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 6292170627, REGON: 276849112, KRS 0000002710

II.
1.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie obowiązkowej kontroli 15 obiektów budowalnych
zlokalizowanych na ternie nieruchomości TFS Warszawa w Warszawie przy ul. Komitetu Oborny
Robotników, w skład której wchodzą poniższe budynki:

Nazwa budynku
Budynek 2
Budynek 3
Budynek 4
Budynek 5
Budynek 6
Budynek 10
Budynek 11
(wielkopowierzchniowy)
Budynek 13
Budynek 18
Budynek 20
Budynek 21
(wielopowierzchniowy)
Budynek 25
Separator ropopochodny
Separator ropopochodny
Separator wód opadowych
III.

Powierzchnia zabudowy m2
818,00
873,00
908,00
117,00
599,00
409,00
3 972,00
671,00
373,00
637,00
3 932,00
676,00
10 m3
14,5 m3
9,5 m3

OFERTA

Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 30 dni od daty otrzymania.
TFS dopuszcza możliwość przedłużenia podanego wyżej terminu, jeśli będą na to pozwalały uwarunkowania
projektu. Będą Państwo o tym poinformowani.
Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty współpracy do 23.11.2021 roku do godz. 15:00, drogą elektroniczną
(scan podpisanego, zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem, dokumentu, zabezpieczony
hasłem) na adres: mbednarczyk@tfsilesia.pl
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: mfilarski@tfsilesia.pl w tym samym terminie.
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Oferty złożone po terminie oraz nie podpisane lub podpisane niezgodnie z zasadą reprezentacji, lub nie
uzupełnione w terminie wyznaczonym przez TFS nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać:
a) proponowane przez Państwa wynagrodzenie netto
b) warunki płatności
dodatkowo Oferta powinna:
a) być opatrzona pieczęcią firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę Dostawcy oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
numer NIP,
d) określać termin obowiązywania przedstawionej oferty,
e) zawierać inne istotne kryteria (parametry) wskazane w zapytaniu ofertowym
Oferty będą oceniane pod względem formalnym, merytorycznym i cenowym.
IV.

OCENA OFERT I WYBÓR OFERENTA

TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz
odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych.
TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,
3) cenowym.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
V.

DODATKOWE INFORMACJE

Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego.
Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: mbednarczyk@tfsilesia.pl nie później niż do dnia
23.11.2021 roku.
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