
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 

zaprasza do złożenie ofert na wykonanie przeglądów technicznych budynków zgodnie z wymogami

prawa budowlanego dla budynków wielorodzinnych.

1.  Z okresowej kontroli instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,

2. Z kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji,

przeglądy wykonywane raz w roku, przeglądy wykonywane raz na pięć lat,

w  budynkach  Z.S.M.  w  Suwałkach  oraz  Wspólnotach  Mieszkaniowych  zarządzanych  przez

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach. 

Oferty z podaniem ceny  jednostkowej za 1m2 powierzchni budynku, podaniem wartości podatku

VAT , wartości brutto  należy składać do dnia 04.02.2022, do godz. 1400

w Biurze Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Pułaskiego 26A

Formularz ofertowy: 

Przegląd
wykonywany
raz w roku 

Powierzchnia
budynków

(szacunkowo)

Cena 
jednostkowa netto
za  1m2

Podatek VAT
.......... %

za  1m2

Wartość brutto
za  1m2

123000 m2

Przegląd
wykonywany
raz na 5 lat

Powierzchnia
budynków

(szacunkowo)

Cena 
jednostkowa netto
za  1m2

Podatek VAT
.......... %

za  1m2

Wartość brutto
za  1m2

123000 m2

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z przeglądów i dostarczenia ich 
w formie pisemnej do Zamawiającego
Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat. Wartość umowy pozostaje niezmienna
w poszczególnych latach jej obowiązywania. 
Po  podpisaniu  umów,  wyłoniony  Wykonawca  otrzyma  od  Zarządcy  wykaz  budynków
Spółdzielczych  i  Wspólnot  Mieszkaniowych  z  ich  powierzchnią  i  danymi  potrzebnymi  do
protokołu.
Termin realizacji zamówienia do dnia  31.06. każdego roku obowiązywania umowy.
Uwaga: trzy budynki objęte są przeglądem wykonywanym dwa razy w roku (przegląd wiosenny 
i jesienny) należy dotrzymać terminów przeglądów określonych w przepisach prawa budowlanego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  uprawnień  wynikających  z  przepisów  prawa
budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
UWAGA:  Wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu protokołów z przeglądów.

Forma płatności:  po sprawdzeniu prze zamawiającego protokołów z przeglądów,
 przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia poprawnie wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr 511 135 244, w dni robocze w godzinach 8 - 14.


