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Zapytanie ofertowe 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” z siedzibą przy ul. Stalowej 3 w Sosnowcu zwraca się o 
przedstawienie oferty na „Wymiana poszycia dachowego z całkowitym zrywaniem papy segmentu 57 
budynku położonego przy ul. Kalinowej 57-71 w Sosnowcu”. 
 
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich wypisy/odpisy lub 
kserokopie: 
 

1. Wypełniony formularz oferty wg wzoru Zamawiającego  (zał. nr 1 ) 
2. Kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, 

materiałów z cenami i sprzętu. 
3. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 2) 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

5. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i oddziału ZUS – potwierdzające, że oferent nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminem składania ofert. 

6. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że oferent jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. Podpisaną z datą klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail  na potrzeby przeprowadzenia 
niniejszego postępowania i podpisania umowy (zał. nr 3) 

8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej j/n: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” 
41-200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3 

 
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (zał. nr 4). 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy. Niezależnie od opisanych robót Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
wszystkich innych prac, które nie zostały szczegółowo wymienione w treści umowy i dokumentacji, jeżeli ich 
konieczność Wykonawca powinien był lub mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, po zapoznaniu się z 
dokumentacją techniczną Zamawiającego, a także na podstawie posiadanego przez siebie doświadczenia 
zawodowego. 
 
Przewidywany termin realizacji zadania: lipiec-wrzesień 2022 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” dokona swobodnego wyboru oferty według swego uznania. 
Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami. 
  
Miejsce i termin składania ofert.  
Siedziba Spółdzielnia Mieszkaniowej „PREMIL” przy ul. Stalowej 3 w Sosnowcu.  
 
Termin składania ofert do 24.05.2022 do godz.11°°. 
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Każdy z oferentów będzie związany złożoną ofertą  do jednego miesiąca od daty złożenia oferty. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert.  
 
25.05.2022 godz. 15.10- Siedziba Spółdzielnia Mieszkaniowej „PREMIL” przy ul. Stalowej 3 w Sosnowcu 
 
Otwarcie ofert jest jawne z odczytaniem przez Członka komisji przetargowej nazwy oferenta, jego adresu, 
zaproponowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, proponowanego okresu gwarancji. 
Po podaniu w/w danych nastąpi niejawne posiedzenie komisji przetargowej bez udziału oferentów.  
W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dot. treści 
złożonych ofert oraz prowadzić negocjacje z wybranymi oferentami. 
W przypadku braku określonego dokumentu po otwarciu ofert do decyzji Komisji przetargowej należy ocena tego 
stanu i ewentualna kwalifikacja oferenta do wykluczenia. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki i 
powiadomi niezwłocznie oferenta. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada 
wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza. 
Oferta złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert nie będzie rozpatrywana.  
 
Informacja o wyborze oferenta. 
Przekazana zostanie w formie pisemnej wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym.  
 
Sposób porozumienia się z Zamawiającym. 
Dział techniczny Spółdzielni nr tel. 32-299-93-29 wew. 28; 500-132-806 
 
Zamawiający może bez podania przyczyn unieważnić przetarg. 
Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail oraz ich 
upublicznienie.  
 
 

Zatwierdzono: 
 

Zarząd SM „PREMIL” 
Ewa Wolna Robert Rakoczy 

 
 
 
 
                                                                    
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – oferta 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie 
3. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
4. Załącznin nr 4 - przedmiar 
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          Załącznik nr 1 

 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
(miejscowość, data) 

 

OFERTA 
 
………………………….................................................................................................................................................................. 
 
………………………….................................................................................................................................................................. 
 
………………………….................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy) 
 

NIP: ………………………………………………………… 
 
REGON:  ………………………………………………………… 
 
e-mail:  …………………………………………………………, telefon  ………………………………………………………… 
 
 

„Wymiana poszycia dachowego z całkowitym zrywaniem papy segmentu 57 budynku położonego 

przy ul. Kalinowej 57-71 w Sosnowcu” 

 

w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem ryczałtowym w 

kwocie ogółem netto: ……………………………………… zł ” słownie: 

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

  

 
1. Oświadczamy, że : 
✓ zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej dachu budynku położonego 

przy ul. Kalinowej 57 w Sosnowcu. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń. 
✓ zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń, oraz że w razie wygrania 

przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu na warunkach 
przedstawionych przez Zamawiającego. 

✓ w przypadku zamówienia dodatkowego nie przekraczającego 20% wartości ustalonego wynagrodzenia, 
deklarujemy jego wykonanie w ramach odrębnej umowy stosując przy kalkulacji ceny tego zamówienia 
następujące składniki cenotwórcze: 

 
 

a) stawka roboczogodziny     …………….. zł. 

b) koszty pośrednie od R i S …………….. %  

c) koszty zakupu od M          …………….. % 

d) zysk od R, S i Kp              ……………... % 

 
2. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie pożądanym przez Zamawiającego. 

 
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia proponujemy : …………..…… lat 
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4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
 

5. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące 
osoby: 

 
………………………………………………………….. tel. ………..……………………………….  
 
………………………………………………………….. tel. ………..………………………………. 
 

6. Oświadczamy, że wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane. Oferta składa 
się z ……..…… stron. 
 

7. Załącznikami do oferty są: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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          Załącznik nr 2 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy* 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
oświadczam/y, że spełniamy następujące warunki tzn.: 
✓ jestem/śmy uprawniony/nieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
✓ posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

taki obowiązek, 
✓ posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników 

zdolnych do wykonywania zamówienia, 
✓ znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 
 

 
-* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO informujemy że: 
 
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL” w Sosnowcu z siedzibą 

przy ul.Stalowej 3 w Sosnowcu. 
 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Pełnomocnikiem bezpieczeństwa 
informacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Stalowej 3 tel.: 32 299-93-29; e-mail: premil@premil.pl 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO w związku z wypełnieniem obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w celu czynności koniecznych przed zawarciem umowy/zlecenia, wykonania 
umowy/zlecenia, archiwizowania po zakończeniu umowy/zlecenia, realizacji zadań ustawowych i statutowych, 
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,. 
 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odpowiednim odbiorcom, osobom upoważnionym oraz 
podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. 
 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu. 
 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do 
czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania 
przetwarzania danych i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 
obowiązujących. 
 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym do wykonania czynności przed zawarciem 
umowy/zlecenia w tym złożenia oferty, negocjacji, zawarcia i wykonania umowy/zlecenia lub do podjęcia działań na 
żądanie Państwa przed zawarciem umowy i zlecenia. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi 
wykonanie czynności przed zawarciem umowy/zlecenia, jej zawarcie i wykonanie.  
 

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
 

11. Jednocześnie oświadczają Państwo, że poinformują swoich wspólników, pracowników, współpracowników o treści 
przedmiotowej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 

 
 
 
 
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną        ……………………………………..……………….. 

data i podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail  
oraz ich upublicznienie 

 
 
pełna nazwa kontrahenta (nazwa firmy, osoba, nip, regon) …………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 
adres kontrahenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Wyrażam zgodę na: 

 - przetwarzanie moich danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail i osób współpracujących 

ze mną lub moją firmą w tym: wspólników, pracowników, współpracowników oraz na upublicznienie 

danych na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w związku z czynnościami koniecznymi przed 

zawarciem umowy/zlecenia, wykonania umowy/zlecenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej „PREMIL” z 

siedzibą przy ul. Stalowej 3 w Sosnowcu, będącej administratorem danych osobowych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z 

klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.  

 
Wskazuję osoby/firmę do kontaktów: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wskazuję numery telefonów do kontaktów: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wskazuję adresy e-mail do kontaktów: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zobowiązuję się do poinformowania Wspólników, pracowników, współpracowników, osób 
wskazanych do kontaktu o treści przedmiotowej zgody. 

 
 
 

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

Data i podpis  
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