
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 007/2018 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

działając w imieniu i na rzecz 

FSMnW Trójmiasto Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2, KRS: 0000553787, 

NIP: 7010478698, REGON: 361313481 

zwana dalej „Zamawiającym”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej 

administrowania nieruchomością położoną w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A, (dalej 

„Postępowanie zakupowe” lub „Postępowanie”), 

z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

 

1. ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 

2. Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1579, 2018). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona  

w języku polskim. 

4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 
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informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje 

się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

odpowiednio Wzorem Umowy albo Istotnymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium (jeśli było wymagane). 

7. O udzielenie zamówienia Oferenci mogą się ubiegać wspólnie. Wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa 

musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 

upoważniony (zakres umocowania).  

8. Do Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące Oferenta. 

2. ROZDZIAŁ 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie nieruchomością położoną w Gdańsku przy ul. 

Kołodzieja 56 i 56A 

2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem zostały 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Szczegółowy zakres usługi określa Projekt umowy o administrowanie nieruchomością. Planuje się 

zawarcie umowy na czas oznaczony 2 lat, z możliwością wcześniejszego rozwiązania w 

przypadkach wskazanych w umowie o administrowanie nieruchomością. 

a) Od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, w sekretariacie Zamawiającego dostępny jest 

Projekt umowy o administrowanie nieruchomością. Wskazany projekt umowy będzie 

dostępny dla Wykonawców w sekretariacie Zamawiającego zlokalizowanym na I piętrze w 

budynku przy ul. Przeskok 2 w Warszawie, w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 10:00-15:00. Warunkiem otrzymania projektów jest: 

b) wypełnienie przez Wykonawcę „Oświadczenia o zachowaniu poufności”, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 4 – przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  

(w tym wskazaną w KRS lub w innym rejestrze przedsiębiorców), lub przez osobę 

legitymującą się stosownym pełnomocnictwem wydanym przez uprawnione do 

reprezentacji osoby, 

c) załączenie do „Oświadczenia o zachowaniu poufności” aktualnego dokumentu 

potwierdzającego rejestrację przedsiębiorstwa i osoby umocowane do jego reprezentacji, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez uprawnione w przedsiębiorstwie 

osoby), w przypadku działania przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa, 
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d) załączenie do „Oświadczenia o zachowaniu poufności” kopii dowodu osobistego, osoby 

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy wypełniającej „Oświadczenie o zachowaniu 

poufności” (w przypadku działania przez pełnomocnika także kopię dowodu osobistego 

pełnomocnika). 

e) Dopuszcza się przekazanie Wykonawcy projektu umowy także drogą elektroniczną, pod 

warunkiem przesłania do Zamawiającego zeskanowanego podpisanego przez uprawnioną 

osobę „Oświadczenia o zachowaniu poufności” wraz z załącznikami wskazanymi pod lit. c-

d, oraz wskazania adresu poczty elektronicznej Wykonawcy na który należy wysłać 

projekty umów.  

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, jeśli wymaga tego przedmiot zamówienia. 

 

3. ROZDZIAŁ 3 - TERMIN REALIZACJI ZAKUPU 

1. Termin realizacji zamówienia ustanawia się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2020 

2. Miejsce realizacji umowy: nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A 

3. Wymaga się realizacji zamówienia poprzez podpisanie umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

od poinformowania Wykonawcy o rozstrzygnięciu przetargu. Po zawarciu umowy  

o administrowanie nieruchomością, wymaga się przejęcia nieruchomości  

w administrowanie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, (planowany 

termin przejęcia nieruchomości przez Wykonawcę: koniec stycznia 2018 r.). 

 

4. ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE 

DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  

1) Mają zarejestrowaną działalność gospodarczą odpowiednią dla przedmiotu zamówienia. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej 

określonej przedmiotem zamówienia. 

3) Wykonawca Administrator powinien posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości 

wydaną przez organ państwowy lub świadectwo dyplomowanego zarządcy wystawione przez 

Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), Polską Federację 

Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości (PFOZiZN, Polską Federację 

Zarządców Nieruchomości (PFZN) lub Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami (KIGN). 

4) Wykonawca Administrator powinien na dzień zawarcia Umowy o administrowanie 

nieruchomością posiadać jako zarządca nieruchomości ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym za 

szkody wyrządzone przez osoby, którymi będą posługiwać się przy wykonywaniu swoich 
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czynności, z sumą ubezpieczenia w wysokości minimum 50.000,00 EUR na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.  

5) Posiadają niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia. 

6)  Wykonawca Administrator powinien wykazać swoje doświadczenie i referencje z ostatnich 3 

lat w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi.  

7) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Oferenci zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawianego nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność  

z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy),  

2. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów, 

3. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z US (ewentualnie oświadczenie do weryfikacji na 

etapie negocjacji), 

4. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS (ewentualnie oświadczenie do weryfikacji 

na etapie negocjacji), 

5.  zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach zawodowych, certyfikatach, licencjach 

(licencja zawodowa zarządcy nieruchomości wydana przez organ państwowy lub świadectwo 

dyplomowanego zarządcy wystawione przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów 

Nieruchomościowych PFSZN, Polską Federację Organizacji Zarządców i Administratorów 

Nieruchomości PFOZiZN, Polską Federację Zarządców Nieruchomości PFZN lub Krajową Izbę 

Gospodarki Nieruchomościami, 

6. oświadczenie Wykonawcy, iż na dzień zawarcia odpowiednio Umowy o administrowanie 

nieruchomością będzie posiadał polisę ubezpieczeniowe OC od odpowiedzialności zawodowej 

zgodnie z zapisami w SIWZ, 

7. oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników lub współpracujących podwykonawców 

jako potwierdzenie potencjału technicznego do wykonania zamówienia. 

8. oświadczenie Wykonawcy Administratora ze wskazaniem doświadczenia i referencji  

z ostatnich 3 lat w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi. 

9. potwierdzenie wpłaty wymaganej kwoty wadium na wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia rachunek bankowy lub oryginał gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej – potwierdzone przez upoważnioną osobę. 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą warunku spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału  

w Postępowaniu.  

11. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z Postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta w następujących 

okolicznościach: 
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1) został wpisany na listę niedozwolonych Oferentów, stosownie do § 6 Procedury dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. („Procedura”), 

2) nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

określonych w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów w wymaganym terminie, 

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania 

zakupowego, 

4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego 

(z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI) lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 

tych Oferentów w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane. 

W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 

zastrzeżenie dotyczy każdego z Oferentów z osobna. Zaistnienie ww. przesłanki w stosunku do 

jednego z Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienia skutkuje wykluczeniem wszystkich 

(całego konsorcjum). 

12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:  

1) jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3) zawiera ona błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z § 11 Procedury, 

4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami 

Zamawiającego,  

5) została ona złożona po terminie, 

6) została złożona przez Oferenta niezaproszonego do składania ofert, 

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

13. Jeśli w ofercie występują wątpliwości lub braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia 

wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Zamawiający ma prawo wezwania 

Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.  

14. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

 

5. ROZDZIAŁ 5 - KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

Kryteria wyboru Wykonawcy 
(możliwa późniejsza modyfikacja) 

Waga 
Skala 

punktacji 
Sposób oceny/Uwagi 

Cena 
60%  0 - 60 

 Wg. wzoru oferta najtańsza/oferta 

ocenianax60 
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Liczba pracowników z licencjami 
lub świadectwami zarządców 10% 0-10 

Wg. wzoru oferta oceniana/oferta 

najlepszax10 

Wiarygodność podmiotu 
oceniana w trakcie negocjacji 

bezpośrednich 

30% 0 - 30 

Wg oceny członków Komisji 

w ramach kryterium oceniany 
będzie: 

- poziom merytoryczny kandydata 
na administratora; 

- poziom komunikacji kandydata na 
administratora; 

- poziom komunikacji 
przedstawicieli oferenta 

    

 

 

2. Punkty uzyskane przez ofertę w etapie oceny ofert zostaną do siebie dodane.  

3. Do negocjacji dopuszczonych zostanie co najmniej 2 Oferentów, którzy spełniają wszystkie 

kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów, chyba że spełniających 

warunki jest mniej niż 2 Oferentów. 

4. Zamawiający planuje przeprowadzenie jednego etapu negocjacji.  

5. W toku negocjacji Oferenci przedstawiają oferty ostateczne.  

6. W przypadku braku możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub  

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ww. kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

6. ROZDZIAŁ 6 - ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI 

HANDLOWEJ OFERTY 

1. Oferty należy złożyć do dnia 24.01.2018 do godziny 15.00 w miejscu o których mowa w ust. 3 

poniżej. 

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego w ust. 1. 

3. Oferta może być złożona w formie papierowej na adres BGK Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 

00-032 Warszawa  

Zamawiający informuje, że w przypadku składania ofert w formie pisemnej należy wziąć pod 

uwagę ograniczony dostęp do siedziby Zamawiającego (konieczność rejestracji w recepcji 

budynku). 

4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów:  

1) części formalno-merytorycznej i  
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2) części handlowej.  

5. W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę składa się w jednej kopercie 

zewnętrznej i dwóch odrębnych kopertach wewnętrznych, oddzielnych dla części formalno-

merytorycznej i części handlowej. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: 

BGK Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

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

nazwa (firma) i adres (siedziba) Oferenta 

 

„Oferta na administrowanie nieruchomością w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A znak sprawy 

007/2018“ 

„Nie otwierać przed terminem 22.01. 2018 roku godzina15:00” 

 

Koperty wewnętrzne należy opisać jak wyżej z odpowiednim dopiskiem „część formalno-

merytoryczna”,  „część handlowa”. 

6. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać: 

1) oświadczenie Oferenta o: 

a) braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku Oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Oferenta w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 

978, z późn. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),  

b) akceptacji odpowiednio, zgodnie z wyborem Zamawiającego, Wzoru umowy albo Istotnych 

postanowień umowy,  

c) przyjęciu terminu związania ofertą,  

d) numerze konta bankowego dla potrzeb zwrotu wadium (w pieniądzu, jeśli było wymagane),  

e) kopię polisy OC, 

f) kopię licencji lub świadectwa o którym mowa w 4.2. ppkt 2)  

2) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowana osób podpisujących 

ofertę do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w 

dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny 

odpis).  

3) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis), o którym mowa w pkt 1 ust. 7 Zapytania 

ofertowego, w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

4) wykaz nieruchomości pozostających w administrowaniu Oferenta na dzień sporządzenia 

oferty, 

5) oświadczenie Oferenta o liczbie pracowników z licencjami lub świadectwami zarządców, 
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6) wskazanie osoby która będzie odpowiedzialna za administrowanie obiektem Zamawiającego 

(w tym CV ze zdjęciem). 

7. Oferta handlowa powinna zawierać: 

1) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. 

8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, 

upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika. 

9. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert  złożonych przez Oferenta.  

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty  

do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania. 

7. ROZDZIAŁ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Oferenta, w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  

1. Oferent obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.405,48 zł. (słownie: dziesięć 

tysięcy czterysta pięć złotych i 48/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 

1) w pieniądzu, 

2) w gwarancjach bankowych, 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

4. Wadium musi obejmować co najmniej pełen okres związania ofertą wskazanym w Zapytaniu 

ofertowym. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego -  

nr rachunku 46 1130 1017 0020 1469 7520 0002 z adnotacją „wadium Postępowanie nr: 

007/2018”. 
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6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem 

terminu składania ofert rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą, o której  mowa w ust. 

1. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli 

dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 7 i jego oryginał 

zostanie złożony w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (dotyczy formy pisemnej oferty), a w 

przypadku składania oferty w formie elektronicznej skan wadium zostanie przesłany na Platformę, 

a oryginał dokumentu wadium zostanie złożony przed upływem terminu składania ofert do 

kancelarii ogólnej w siedzibie Zamawiającego.  

7. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę i dokładny adres: gwaranta, zobowiązanego i beneficjenta gwarancji, 

2) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi 

(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego 

wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności: 

a) Oferent wycofał ofertę po upływie wyznaczonego terminu składania ofert; 

b) Oferent odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Oferenta. 

3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia beneficjentowi gwarancji (Zamawiającemu) pełnej 

kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego) pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta. Wymaga 

się podania przez Oferenta w jego Ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać 

zwrotu wadium.  

9. Na wniosek Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium wniesione 

w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zabezpieczenie jest wymagane.  

10. Zwrot wadium dokonywany jest: 

1) Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po 

zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest 

wymagane, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy,  

2) pozostałym Oferentom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później jednak niż z 

upływem terminu związania ofertą,  

3) wszystkim Oferentom - z chwilą unieważnienia Postępowania,   

4) na pisemny wniosek Oferenta, który: 

a) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b) został wykluczony lub którego oferta została odrzucona.  

11. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza:  

1) wycofa ofertę po upływie wyznaczonego terminu składania ofert,  

2) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,  

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.  
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9. ROZDZIAŁ 9 - UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień 

wpłynęła nie później, niż do końca dnia 22.01.2018. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie 

późniejszym albo dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich 

Oferentów, którzy biorą udział w Postepowaniu, bez wskazywania autora pytania.   

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania 

ofert, może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W 

przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, którzy biorą 

udział w Postępowaniu.  

4. Pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy elektronicznej, 

należy je przesłać na adres e-mail przetargi@bgkn.pl 

 

10. ROZDZIAŁ 10 - DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

POSTĘPOWANIE 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Jacek Kobus, e-

mail: Jacek.kobus@bgkn.pl, tel. 500 052 531 w godz. 8.00 – 16.00 (pn. – pt.).  

 

11. ROZDZIAŁ 11 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI 

POLEGANIA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Oferent nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

2. Oferent nie może polegać na uprawnieniach do wykonywania określonej działalności lub 

czynności innych podmiotów, w przypadku, gdy Zamawiający wymaga posiadania takich 

uprawnień. 

12. ROZDZIAŁ 12 - PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez 

podwykonawców. 

2. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do  wskazania: 

a) listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), 

b) zakresu  prac podzlecanych podwykonawcom. 

3. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie 

jak za własne działania i zaniechania. 

 

mailto:przetargi@bgkn.pl
mailto:Jacek.kobus@bgkn.pl
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13. ROZDZIAŁ 13 - POUFNOŚC INFORMACJI 

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje te nie mogą być 

ujawnione osobom trzecim. 

 

14. ROZDZIAŁ 14 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 

FORMA JEGO WNIESIENIA  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

15. ROZDZIAŁ 15 - ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią poniższe Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty formalno-merytorycznej, 

3) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wchodzący w zakres części handlowej oferty,  

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o zachowaniu poufności 

Z poważaniem 

 

Jacek Kobus 
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Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego nr 007/2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I POSZCZEGÓLNE ELEMENTY USŁUGI 

 

 

Administrowanie nieruchomością zlokalizowaną  

w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A 

 

§ 1. 

OBOWIĄZKI PODSTAWOWE 

1. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Nieruchomości, w stanie nie pogorszonym, 

zgodnie z jej przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. przepisami 

budowlanymi, przeciwpożarowymi, Ustawą o Utrzymaniu Porządku  

w Gminach). Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia Nieruchomości w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną oraz wszelkie inne media wymagane dla prawidłowego 

korzystania z Nieruchomości (zawieranie lub przepisywanie umów na Właściciela na 

podstawie stosownego pełnomocnictwa). Zapewnienie ciągłości wywozu odpadów  

i śmieci, odbioru ścieków i innych nieczystości. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Nieruchomości. 

Monitorowanie i śledzenie zmian w przepisach prawa oraz informowanie Właściciela  

o wszelkich niezbędnych do zrealizowania czynnościach celem przystosowania 

Nieruchomości do aktualnie obowiązujących przepisów. 

3. Zgłaszanie Właścicielowi propozycji działań mających na celu zapewnienie ochrony 

i bezpieczeństwa na terenie Nieruchomości. 

4. Organizowanie i nadzorowanie procesu przeprowadzania przewidzianych prawem 

obowiązkowych okresowych przeglądów Nieruchomości i urządzeń, w tym kontroli stanu 

technicznego, przeglądów przeciwpożarowych oraz przeglądów gwarancyjnych  
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i serwisowych urządzeń. Administrator przesyła każdorazowo skan przeprowadzonego 

przeglądu do wiadomości Właściciela. 

5. Opracowywanie Harmonogramu wszystkich wskazanych powyżej przeglądów oraz 

potrzebnych do zrealizowania prac wynikających z zaleceń pokontrolnych, w tym 

remontowych, w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowy Harmonogram, wraz  

z oszacowaniem wartości planowanych przeglądów, serwisów i prac na rok kolejny, 

Administrator przesyła Właścicielowi do dnia 31 grudnia roku poprzedniego w celu 

zatwierdzenia. W przypadku przejęcia Nieruchomości w administrowanie w trakcie roku 

kalendarzowego, Administrator przekazuje Właścicielowi wskazany Harmonogram  

na rozpoczęty rok w terminie 30 dni od dnia przejęcia Nieruchomości. 

6. Wybór na zasadzie rynkowej usługodawców, dostawców towarów lub robót, w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania Nieruchomości, poprzez 

zebranie z rynku minimum trzech ofert dla danego przedsięwzięcia, wraz z rekomendacją 

własną co do wyboru jednej z nich i przekazanie rekomendacji Właścicielowi do jego 

ostatecznej akceptacji. 

7. Zawieranie umów o usługi, dostawy lub roboty, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania i utrzymania Nieruchomości, za odrębną zgodą Właściciela. Jeśli 

zobowiązanie finansowe nie przekracza jednostkowo kwoty netto 300,00 PLN nie jest 

wymagana odrębna zgoda Właściciela, a wystarczy jego powiadomienie. 

8. W sytuacjach grożących bezpośrednio bezpieczeństwu mienia Właściciela lub ludzi, 

Administrator ma prawo i obowiązek podjąć wszelkie natychmiastowe działania, bez 

względu na koszty, celem zapobiegnięcia lub zmniejszenia zagrożenia. Administrator 

niezwłocznie poinformuje Właściciela o zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach  

i poniesionych wydatkach. 

9. Kontrola i nadzorowanie wszelkich podmiotów wykonujących usługi, dostawy i roboty na 

terenie Nieruchomości, w celu utrzymania świadczonych usług, dostaw i robót na 

najwyższym poziomie. 

10. Zapewnienie oznakowania części przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz dróg 

ewakuacyjnych, w tym oznakowania parkingów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Informowanie Właściciela o aktualnym stanie Nieruchomości i awariach, koniecznych 

naprawach lub problemach technicznych. 

12. Niezwłoczne udzielanie Właścicielowi wszelkich informacji dotyczących Nieruchomości,  

w tym opiniowanie zaistniałych zdarzeń m.in. pod kątem rękojmi i gwarancji, 
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przedstawianie własnych opinii rozwiązania zaistniałych problemów, zwłaszcza w zakresie 

technicznym, w oparciu o swoją fachową wiedzę i doświadczenie, biorąc pod uwagę 

funkcjonujące na Nieruchomości umowy oraz obowiązujące przepisy.  

13. Spisywanie liczników mediów zużytych przez Najemców według stanu na ostatni dzień 

danego miesiąca i przekazywanie danych Właścicielowi, zgodnie z zaproponowanym przez 

niego wzorem, celem rozliczenia Opłat Indywidualnych. Spisywanie liczników następuje 

także każdorazowo w momencie przekazania jak i odbioru Lokalu od danego Najemcy. 

14. Przestrzeganie wszelkich procedur wdrażanych przez Właściciela związanych  

z Nieruchomością, w tym Umów Najmu i postanowień niniejszej Umowy. 

15. Prowadzenie w uzgodnieniu z Właścicielem wszelkiej korespondencji związanej  

z codziennym funkcjonowaniem Nieruchomości, prowadzenie ewidencji korespondencji  

w formie elektronicznej oraz papierowej, w szczególności korespondencji z Najemcami, 

przy czym korespondencja przychodząca i wychodząca będzie przekazywana Właścicielowi 

w formie skanu w tym samym dniu oraz archiwizowana i dostępna do wglądu dla 

Właściciela na terenie Nieruchomości. 

16. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa w tym regulacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Umów Najmu, a w szczególności Regulaminu oraz 

Instrukcji Technicznej, przez Najemców, Współużytkowników oraz innych osób 

przebywających na terenie Nieruchomości. Niezwłoczne Informowanie Właściciela  

o dostrzeżonych przypadkach naruszeń w tym zakresie. 

17. Opracowywanie nowych regulacji lub propozycji zmian/uaktualnienia już funkcjonujących 

poniżej wymienionych regulaminów bądź procedur i przedstawianie ich do zatwierdzenia 

Właścicielowi: 

- Regulaminu korzystania z Nieruchomości Wspólnych i Lokalu przeznaczonego dla 

Najemców; 

- Instrukcji Technicznej dla poszczególnych Lokali; 

- procedury związanej z dystrybucją kluczy, pilotów, chipów, kart wejściowych dla 

Najemców oraz firm świadczących usługi na rzecz Nieruchomości; 

- procedury bezpieczeństwa obowiązującej w razie zagrożenia oraz w razie awarii. 

18. Zapewnienie optymalizacji kosztowej utrzymania Nieruchomości, w szczególności poprzez 

analizę zawartych przez Właściciela, a dotyczących Nieruchomości umów  

i zgłaszanie Właścicielowi propozycji mogących skutkować obniżeniem kosztów 

eksploatacji Nieruchomości, m.in. poprzez zmianę usługodawców lub zakresu 

oferowanych usług. 
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19. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej Nieruchomości, w szczególności poprzez 

analizę zawartych przez Właściciela, a dotyczących Nieruchomości umów na sprzedaż i 

dostawę energii elektrycznej i cieplnej i zgłaszanie Właścicielowi propozycji mogących 

skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji Nieruchomości we wskazanym zakresie, a 

także zgłaszanie propozycji działań faktycznych i oszczędnościowych, skutkujących 

zmniejszeniem zużycia wskazanych mediów na Nieruchomości. 

20. Kontrola dotyczących Nieruchomości dokumentów kosztowych (faktur) poprzez ich 

stosowny opis, potwierdzanie lub odmowę zasadności ponoszenia danego kosztu  

i następnie przekazanie Właścicielowi celem zaksięgowania*.  

*(Obowiązki Administratora nie obejmują księgowania, ani budżetowania, wystawiania 

faktur itp., księgowość Nieruchomości prowadzi Właściciel). 

21. Zapoznanie się z treścią zawartych umów ubezpieczeniowych dotyczących Nieruchomości. 

Przedstawianie opinii Właścicielowi odnośnie zawartego ubezpieczenia i treści polis 

ubezpieczeniowych oraz rekomendowanie dodatkowych zapisów lub innych propozycji 

polis ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. Kontrolowanie terminów ubezpieczenia 

Nieruchomości. Monitorowanie i zgłaszanie Właścicielowi wszelkich zdarzeń mogących 

mieć wpływ na jego uprawnienia jako ubezpieczonego. 

22. Analizowanie przyczyn wszelkich awarii i usterek. Zgłaszanie usterek i awarii do 

ubezpieczyciela celem likwidacji szkody, z tym że w pierwszej kolejności Administrator 

powinien dochodzić wszelkich roszczeń na podstawie rękojmi i gwarancji oraz roszczeń od 

osób bezpośrednio odpowiedzialnych za szkody, w tym od Najemców.  

23. Administrator przy każdorazowej ocenie awarii lub usterki, w tym także przy interwencjach 

zewnętrznych służb technicznych, dokonuje analizy zdarzenia i informuje Właściciela m.in. 

o: 

a) przyczynach usterki/awarii; 

b) sposobie usunięcia usterki/awarii i przewidywanych kosztach; 

c) czy i jakimi kosztami można obciążyć Najemcę lub osobę trzecią jeśli to z ich winy 

powstała usterka/awaria (wskazując dane osób do obciążenia kosztami); 

d) czy realizowane prace naprawcze podpadają pod rękojmię i gwarancję; 

e) w przypadku prac w Lokalu - czy kosztem prac naprawczych należy obciążyć Najemcę, 

czy też obowiązek dokonania prac leży wyłącznie po stronie Właściciela jako 

wynajmującego (zgodnie z Umową Najmu i obowiązującymi przepisami). 

24. Monitorowanie procedur legalizacji przyrządów pomiarowych na Nieruchomości.  
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25. Sporządzanie deklaracji w tym korekt, z tytułu podatku od Nieruchomości, z tytułu wywozu 

odpadów, opłat za korzystanie ze środowiska (za odprowadzanie ścieków opadowych i 

roztopowych), lub innych Opłat Publicznoprawnych, przekazywanie deklaracji do podpisu 

Właściciela i informowanie go o terminach płatności. 

26. Prowadzenie dla Budynku książki obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej Nieruchomości i związanej z jej 

użytkowaniem. 

27. Dokonywanie regularnych inspekcji i obchodów Nieruchomości Wspólnej w tym urządzeń, 

celem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub usterek wymagających naprawy lub 

konserwacji. Na odrębne polecenie Właściciela Administrator dokonuje inspekcji Lokali w 

uzgodnionym z Właścicielem zakresie. 

28. Prowadzenie wykazu Najemców, w tym na podstawie przekazanych przez Właściciela 

umów. 

29. Przygotowywanie raportów dla Właściciela z realizacji Umowy. 

30. Uczestniczenie w spotkaniach z udziałem Właściciela z najemcami lub innymi podmiotami. 

31. Zapewnienie obsługi zgłaszanych przez Najemców lub Właściciela usterek lub awarii lub 

potrzeb dokonania innych prac w Lokalach, w ramach usługi „Help desk”. Naprawy lub 

prace zgłaszane w ramach usługi „Help desk” będą realizowane bezpośrednio przez 

Administratora lub konserwatora podwykonawcę jeśli obowiązki konserwatora 

Administrator powierzy podwykonawcy. Usługa polegać będzie na zapewnieniu 

Właścicielowi oraz Najemcom kontaktu drogą elektroniczną i telefoniczną, 24 godziny na 

dobę, przez 7 dni w tygodniu, w celu zgłaszania awarii, usterek lub potrzeby dokonania 

innych prac w Lokalach. Administrator powiadomi Najemców o możliwości i zasadach 

korzystania z usługi „Help desk”, w szczególności poprzez montaż na koszt Właściciela 

stosownej gabloty informacyjnej w części wspólnej Budynku na parterze, w każdej z klatek, 

dostępnej dla ogółu Najemców i umieszczenia w niej niezbędnych informacji o usłudze w 

tym adresu email i telefonu kontaktowego do Administratora lub konserwatora 

podwykonawcy. W gablocie należy także wskazać numery alarmowe do policji, straży 

pożarnej i pogotowia. Realizując usunięcie usterki lub awarii w ramach usługi „Help desk” 

Administrator lub konserwator podwykonawca dokonuje analizy jej przyczyn informując o 

tym Najemcę i Właściciela. Jeżeli przyczyna usterki leży po stronie dewelopera 

Administrator lub konserwator podwykonawca stara się usunąć usterkę przez dewelopera 

w oparciu o rękojmię i gwarancję z tytułu nabycia przez Właściciela Budynku. W przypadku 

wywołania usterki przez Najemcę lub w przypadku gdy przeprowadzone prace zgodnie z 
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umową Najmu obciążają Najemcę, Administrator lub konserwator podwykonawca 

informuje o tym Najemcę i Właściciela celem obciążenia Najemcy kosztami prac 

naprawczych. W przypadkach wymagających niezwłocznego działania w celu ochrony ludzi 

lub mienia Administrator lub konserwator podwykonawca usuwa awarię natychmiast, 

następnie informując Właściciela o możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez 

dewelopera, Najemcę lub osobę trzecią. W przypadku, w którym usunięcie awarii wymaga 

wejścia do zajętego przez nieobecnego Najemcę Lokalu Administrator lub konserwator 

podwykonawca postępuje zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150, ze zm.), chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej. 

32. Czas reakcji Administratora na rozpoczęcie działań zmierzających do usunięcia 

dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości w ramach usługi „Help desk” nie może 

przekroczyć jednej godziny od wykrycia usterki lub awarii lub zgłoszenia jej przez 

Właściciela, Najemcę lub osobę trzecią. W przypadku wykonywania obowiązków 

konserwatorskich przez konserwatora podwykonawcę Administratora, czas reakcji 

konserwatora podwykonawcy na podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości nie może przekroczyć jednej godziny od 

wykrycia usterki lub awarii lub zgłoszenia jej przez Administratora, Właściciela, Najemcę 

lub osobę trzecią. W przypadku usterek i awarii grożących bezpośrednio bezpieczeństwu 

mienia Właściciela lub ludzi, reakcja i podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości następuje natychmiast po wykryciu usterki lub 

awarii odpowiednio przez Administratora, konserwatora podwykonawcę lub zgłoszenia jej 

przez Administratora, Właściciela, Najemcę lub osobę trzecią. 

33. Protokolarny odbiór lokali po zakończeniu najmu. 

34. Dostępność i obecność w Biurze Obsługi Klienta, dla potrzeb najemców, w dniach  

i godzinach: 

Poniedziałek: 08:00-10:00 

Środa: 17:00-19:00 

Piątek: 12:00-14:00 

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI 
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1. Przeprowadzanie w miarę potrzeb drobnych napraw i prac konserwacyjnych na 

Nieruchomości Wspólnej, w tym urządzeń i instalacji, przy czym koszt zużytych materiałów 

ponosi Właściciel, takich jak w szczególności: 

- naprawa lub wymiana zamków i klamek; 

- montaż i regulacja samozamykaczy; 

- uzupełnianie drobnych elementów osprzętu (kratki wentylacyjne itp.); 

- prace malarskie; 

- drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej; 

- zabezpieczenie dachu poprzez usunięcie drobnych nieszczelności; 

- czyszczenie rynien, rur spustowych, osadników, studzienek; 

- bieżąca konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: usuwanie niedrożności pionów 

wodno-kanalizacyjnych, uszczelnianie i utrzymanie technicznej sprawności zaworów 

wodnych, wymiana niesprawnych zaworów, łącznie z zaworami odcinającymi na 

odejściach od pionów w Lokalach, usuwanie przecieków na pionach; 

- bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej: wymiana wyłączników, żarówek, naprawa 

tablicy licznikowej, naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych, 

utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej rozdzielni elektrycznych, skrzynek 

rozdzielczych, tablic elektrycznych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób 

niepowołanych, sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów 

elektrycznych, wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów 

administracyjnych i obwodów zasilających; 

- bieżąca konserwacja instalacji c.o. i c.w.u.: kontrolowanie parametrów pracy instalacji 

c.o. i c.w.u., utrzymywanie optymalnej wg Prawa Budowlanego temperatury w Lokalach  

i na powierzchniach wspólnych, uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych; 

- bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych: utrzymywanie sprawności 

instalacji i urządzeń oraz zgłaszanie potrzeby wymiany elementów uszkodzonych lub 

brakujących; 

- konserwacja bram wjazdowych/garażowych. 

2. Celem refundacji kosztów zużytych materiałów w ramach napraw i konserwacji, 

Administrator przekazuje Właścicielowi stosowne faktury zakupów w danym miesiącu, 

wraz z opisem czego dotyczą i gdzie dane prace naprawcze zostały wykonane, wraz  

z fakturą z tytułu wynagrodzenia za realizację Umowy w danym miesiącu. Faktury do 

refundacji powinny być wystawione na Administratora. 

3. Z uwagi na fakt, iż Budynek jest nowy, niedawno oddany do użytkowania, Administrator 

w pierwszej kolejności stara się usuwać usterki przez dewelopera  
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w oparciu o rękojmię i gwarancję z tytułu nabycia przez Właściciela Budynku.  

W przypadku wywołania usterki przez Najemcę informuje o tym Najemcę i Właściciela 

celem obciążenia Najemcy kosztami prac naprawczych. W przypadkach wymagających 

niezwłocznego działania w celu ochrony ludzi lub mienia Administrator usuwa usterki 

natychmiast, następnie informując Właściciela o możliwości zwrotu poniesionych kosztów 

przez dewelopera, Najemcę lub osobę trzecią. W przypadku, w którym usunięcie awarii 

wymaga wejścia do zajętego przez nieobecnego Najemcę Lokalu Administrator postępuje 

zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150, 

ze zm.), chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej. 

4. Czas reakcji Administratora na rozpoczęcie działań zmierzających do usunięcia 

dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości nie może przekroczyć jednej godziny od 

wykrycia usterki lub awarii lub zgłoszenia jej przez Właściciela, Najemcę lub osobę trzecią. 

W przypadku wykonywania obowiązków konserwatorskich przez konserwatora 

podwykonawcę Administratora, czas reakcji konserwatora podwykonawcy na podjęcie 

działań zmierzających do usunięcia dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości nie może 

przekroczyć jednej godziny od wykrycia usterki lub awarii lub zgłoszenia jej przez 

Administratora, Właściciela, Najemcę lub osobę trzecią. W przypadku usterek i awarii 

grożących bezpośrednio bezpieczeństwu mienia Właściciela lub ludzi, reakcja i podjęcie 

działań zmierzających do usunięcia dostrzeżonych usterek i nieprawidłowości następuje 

natychmiast po wykryciu usterki lub awarii odpowiednio przez Administratora, 

konserwatora podwykonawcę lub zgłoszenia jej przez Administratora, Właściciela, 

Najemcę lub osobę trzecią. 

5. W przypadku urządzeń i instalacji wymagających specjalistycznych napraw, konserwacji 

lub serwisów gwarancyjnych, a także w przypadku awarii przekraczających zakres bieżącej 

konserwacji, Administrator lub konserwator podwykonawca, w czasie wskazanym w ust. 4 

kontaktuje się z właściwymi podmiotami lub służbami celem dokonania naprawy, 

usunięcia awarii lub przeprowadzenia specjalistycznej konserwacji lub serwisów 

gwarancyjnych. W przypadku awarii przekraczającej zakres bieżącej konserwacji, 

Administrator lub konserwator podwykonawca natychmiast podejmuje działania celem 

zabezpieczenia miejsc wystąpienia awarii oraz informuje Właściciela o przewidywanych 

kosztach i sposobie jej usunięcia.  

6. Administrator powiadomi Najemców o możliwości zgłaszania usterek i awarii na terenie 

Nieruchomości Wspólnej, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w szczególności 

poprzez montaż na koszt Właściciela stosownej gabloty informacyjnej w części wspólnej 
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Budynku na parterze, w każdej z klatek, dostępnej dla ogółu Najemców, i umieszczenia  

w niej danych kontaktowych (adresu email i telefonu kontaktowego) do Administratora 

lub konserwatora podwykonawcy. 

7. Administrator w ramach obowiązków konserwatorskich realizuje usługę „Help desk”,  

o której mowa § 1 ust. 31-32. 

§ 3. 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

1. Obowiązki wykonywane 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) na Nieruchomości 

Wspólnej: 

- mycie kabin windowych, drzwi windowych, drzwi wejściowych do Budynku, podłóg  

i klatek schodowych, po uprzednim zamieceniu (na wszystkich kondygnacjach wraz z 

parterem, wszystkie powierzchnie wspólne w każdej z klatek – poza powierzchnią garażu 

podziemnego); 

- mycie lamperii i innych zmywalnych powierzchni ścian na parterze; 

- usuwanie ulotek i ogłoszeń zamieszczonych bez zgody Właściciela; 

- zamiatanie powierzchni utwardzonych wokół Budynku; 

- zamiatanie okolic śmietnika i kontenerów na odpady komunalne. 

2. Obowiązki wykonywane 3 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) na Nieruchomości 

Wspólnej: 

- mycie kabin windowych, drzwi windowych, drzwi wejściowych do Budynku, podłóg, po 

uprzednim zamieceniu (na powierzchniach parteru w każdej z klatek). 

3. Obowiązki wykonywane raz na dwa tygodnie na Nieruchomości Wspólnej: 

- zamiatanie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych i zewnętrznych miejsc postojowych. 

4. Obowiązki wykonywane raz w miesiącu na Nieruchomości Wspólnej: 

- mycie grzejników; 

- zamiatanie powierzchni podziemnej garażowej w budynku (w tym usuwanie śladów oleju 

– uwaga ślady oleju na miejscach postojowych powinny być usuwane przez samych 

najemców). 

5. Obowiązki wykonywane raz na dwa miesiące na Nieruchomości Wspólnej: 

- mycie balustrad; 

- mycie kloszy; 

- dezynfekcja klamek w powierzchniach wspólnych. 

6. Obowiązki wykonywane dwa razy w roku na Nieruchomości Wspólnej: 

- mycie lamperii i innych zmywalnych powierzchni ścian powyżej parteru; 

- mycie i szorowanie mechaniczne powierzchni garażowej w budynku, po uprzednim 

zamieceniu (w tym usuwanie śladów oleju – uwaga ślady oleju na miejscach postojowych 

powinny być usuwane przez samych najemców), mycie i szorowanie powinno odbywać się 

w okresach: kwiecień i październik. 

- mycie okien i ram okiennych na klatkach schodowych – na wiosnę i na jesień. 

- zamiatanie korytarzy piwnic; 

- usuwanie zanieczyszczeń na zewnątrz Budynku (ślady po oleju, gumach, napisy). 

 

§ 4. 



 21 / 30 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI 

Utrzymanie zieleni w miesiącach kwiecień-listopad (pora wiosenno-letnia). 

a) raz w tygodniu: 

- uprzątnięcie terenów zielonych, w tym z odchodów zwierzęcych; 

- podlewanie trawników i roślin w czasie suszy. 

b) raz w miesiącu: 

- koszenie trawy i chwastów na urządzonych trawnikach; 

- grabienie liści; 

- usuwanie dzikich pędów; 

- usuwanie zieleni z chodników i przy krawężnikach. 

c) raz w roku: 

- nawożenie urządzonych trawników; 

- czynności pielęgnacyjne krzewów i roślinności zimozielonej; 

- okopywanie krzewów i młodych drzew przed zimą. 

 

§ 5. 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU ODŚNIEŻANIA 

Utrzymanie terenów zewnętrznych w miesiącach grudzień-marzec (pora jesienno-

zimowa). 

codziennie w razie potrzeby: 

- usuwanie lodu i śniegu z ciągów pieszo-jezdnych; 

- wywóz śniegu (za dodatkową opłatą, na podstawie odrębnych uzgodnień  

z Właścicielem); 

- posypywanie materiałami zapobiegającymi skutkom gołoledzi lub śliskości na ciągach 

pieszo-jezdnych. 

 

§ 6. 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

 

1. Sprzątanie lokalu mieszkalnego po zakończeniu umowy najmu (gruntowne): 

• odkurzanie, zamiatanie oraz zmywanie posadzki; także balkonu/loggi, 

• doczyszczanie listew przypodłogowych, 

• mycie okien, futryn okien, doczyszczanie klamek, 

• doczyszczanie osprzętu elektrycznego oraz ścian wokół, 

• czyszczenie przestrzeni kuchennej – kafle podłogowe oraz ścienne wraz z fugami, 

czyszczenie szafek oraz  przestrzeni nad i pod szafkowych, czyszczenie oświetlenia, 
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• czyszczenie sprzętu AGD; lodówki, piekarnika, mikrofalówki, czyszczenie czajnika, pralki, 

• wymiana lub czyszczenie filtrów oraz okapu / pochłaniacza, 

• czyszczenie drzwi wejściowych oraz wewnętrznych wraz z klamkami, 

• kompleksowe odkurzanie i mycie mebli wyposażeniowych, 

• całościowe czyszczenie oraz dezynfekcja sanitariatów, czyszczenie armatury oraz glazury, 

doczyszczanie fug, 

• czyszczenia oświetlenia w całości pomieszczeń, 

• doczyszczanie ścian, 

• doczyszczanie rolet okiennych. 

 

2. Sprzątanie lokalu mieszkalnego przed prezentacją: 

Zależnie od sytuacji i decyzji Właściciela, gruntowne (patrz ust. 1) albo odświeżenie (patrz 

poniżej): 

• odkurzanie, zamiatanie oraz zmywanie posadzki; także balkonu/loggi, 

• czyszczenie powierzchni poziomych mebli kuchennych, 

• czyszczenia oświetlenia w całości pomieszczeń. 

 

3. Sprzątanie lokalu mieszkalnego przed przekazaniem przedmiotu najmu: 

Zależnie od sytuacji gruntowne (patrz ust. 1) albo odświeżenie (patrz poniżej): 

• odkurzanie, zamiatanie oraz zmywanie posadzki; także balkonu/loggi, 

• czyszczenie powierzchni poziomych mebli kuchennych, 

• czyszczenia oświetlenia w całości pomieszczeń, 

• mycie okien, futryn okien. 

 

4. Mycie okien w lokalach mieszkalnych nie wynajętych: 

• mycie okien, futryn okien. 

 

5. Mycie okien w lokalach użytkowych nie wynajętych: 

• mycie okien, futryn okien. 

 

6. Usługa logistyczno-transportowa: dotycząca alokacji mebli lub sprzętu w ramach 

Nieruchomości.  
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Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego nr 007/2018 

 

FORMULARZ OFERTY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomośc” S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „administrowanie nieruchomością 

położoną w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A” (dalej „Postępowanie”), nr 007/2018. 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………. 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail: ………………………….………….……………………. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w 

Zapytaniu ofertowym dot. Postępowania. 

 

Nadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym dot. Postępowania i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, 

2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  
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3)  zapoznaliśmy się z Wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z tym wzorem, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z 

materiałami źródłowymi, 

5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) wobec reprezentowanego przez ze mnie/nas podmiotu nie zaistniała żadna ze wskazanych poniżej 

okoliczności, tj.: 

w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku Oferenta lub sąd zarządził likwidację majątku Oferenta w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, z późn. zm.), 

Jeśli zaistniała któraś z wymienionych w niniejszym pkt przesłanek, Oferent zobowiązany jest 

wykreślić treść niniejszego pkt i wskazać w uwagach poniżej, która przesłanka zachodzi wobec 

niego. 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) zwrotu wadium w pieniądzu (jeśli było wymagane) należy dokonać na numer rachunku bankowego 

…………………….………………………………………… w banku: ……………………………………………………  

9) pełnomocnikiem Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla 

potrzeb Postępowania jest: ……………………………….…………………………………………………………… 

(wypełniają jedynie Oferenci składający wspólną ofertę) 

 

10) liczba pracowników z licencjami lub świadectwami zarządców nieruchomości: 

…………… pracowników. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

5) .................................................................................................... 

6) .................................................................................................... 
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Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

 

      _____________________dn. ________________ 

 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta/ 
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Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego nr 007/2018 

 

FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ (FORMULARZ CENOWY) 

 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomości S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „administrowanie nieruchomością 

położoną w Gdańsku przy ul. Kołodzieja 56 i 56A” (dalej „Postępowanie”), nr 007/2018. 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: 

………………………….………….……………………. 

 

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferujemy ceny jak poniżej: 

 

11) Wycena usługi (Obowiązki Podstawowe) wynosi …………….. zł netto miesięcznie, co stanowi kwotę 

……………zł netto/1m2 powierzchni PUM miesięcznie (PUM= 3467,09 m2). 

Cena brutto miesięcznie ……………….. (w tym podatek VAT ….%). 

12) Wycena usługi (Obowiązki z Zakresu Bieżących Napraw i Konserwacji) wynosi: 

- w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, oraz w dni robocze w godzinach  

19:00-6:59: ……………….zł netto za 1 roboczogodzinę pracy konserwatora; 

- w dni robocze w godzinach 7:00-18:00: ……………………….. zł netto za 1 roboczogodzinę 

pracy konserwatora. 

Cena brutto (w tym podatek VAT ………%): 

- w sobotę i dni ustawowo wolne od pracy, oraz w dni robocze w godzinach  

19:00-6:59: ……………….zł brutto za 1 roboczogodzinę pracy konserwatora; 
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- w dni robocze w godzinach 7:00-18:00: ……………………….. zł brutto za 1 roboczogodzinę 

pracy konserwatora. 

Wycenę tak należy skalkulować, że zawiera już w sobie wszelkie ewentualne koszty 

dojazdów itp i jest wypłacana w zależności od faktycznego czasu pracy na obiekcie. 

13) Wycena usługi (Obowiązki z Zakresu Utrzymania Czystości) wynosi łącznie za cały rok:  

Sprzątanie wewnętrzne: …………………. zł netto rocznie; 

Sprzątanie zewnętrzne: …………………….. zł netto rocznie; 

Sprzątanie wewnętrzne: …………….. zł brutto rocznie (w tym podatek VAT ….%). 

Sprzątanie zewnętrzne: …………….. zł brutto rocznie (w tym podatek VAT ….%). 

Razem sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne: ………………………………. zł netto rocznie. 

14) Wycena usługi (Obowiązki z Zakresu Utrzymania Zieleni) wynosi łącznie za cały okres kwiecień-

listopad: …………………. zł netto. 

łącznie za cały okres kwiecień-listopad: …………………. zł brutto (w tym podatek VAT ….%). 

15) Wycena usługi (Obowiązki z Zakresu Odśnieżania) wynosi ………… zł netto za cały okres 4 miesięcy 

(grudzień-marzec), tj. …………… zł brutto (w tym podatek VAT …..%). 

Wycena i szczegółowa oferta w zakresie ceny poszczególnych zdarzeń z zakresu usługi (Obowiązki z 

Zakresu Utrzymania Czystości) wskazuje tabela: 

 

Zakres usług Opis Wartość zakresu 
usługi netto 

Wartość zakresu usługi 
brutto 

Sprzątanie lokalu 
mieszkalnego po 
zakończeniu umowy 
najmu (gruntowne)  

Zakres czynności 
opisany w § 6 
Opisu 
przedmiotu 
zamówienia 

  

Sprzątanie lokalu 
mieszkalnego przed 
prezentacją (bez mycia 
okien) 

  

Sprzątanie lokalu 
mieszkalnego przed 
przekazaniem 
przedmiotu najmu  

  

Mycie okien w 
lokalach mieszkalnych 
nie wynajętych 
(komplet) 

  

Protokolarny odbiór 
lokalu mieszkalnego 
po zakończeniu najmu 
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Usługa logistyczno-
transportowa 
(przeniesienie mebli 
lub sprzętu z lokalu do 
lokalu) 

Zakres czynności 
do uzgodnienia 
oddzielnie dla 
każdego 
przypadku 

  

 
Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. 

 

W powyższych cenach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost 

ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia OBJĘTEGO 

Postępowaniem, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego nr 007/2018 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

W nawiązaniu do prowadzonego przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, 00-032 

Warszawa („Zamawiający”) postępowania zakupowego pn.: „wybór administratora nieruchomości 

położonej w Gdańsku, przy ul. Kołodzieja 56 i 56A”, niniejszym ........................................................... 

[Nazwa firmy], z siedzibą w ........................................,  

ul. ........................................................., ... – ..... ................... [Adres firmy], wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ................................, ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

....................................... , NIP: …………………., oświadcza, iż:  

1) .......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się do zachowania w poufności 

wszelkich informacji udostępnionych przez Zamawiającego w toku lub w związku z wyżej 

wymienionym postępowaniem zakupowym, które nie zostały przez Zamawiającego ujawnione 

publicznie („Informacje Poufne”);  

2) ......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie Informacje 

Poufne wyłącznie w celach wynikających z potrzeby złożenia oferty, jedynie w zakresie 

niezbędnym do rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania zakupowego;  

3) .......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się nie przekazywać ani nie ujawniać tak 

Informacji Poufnych, jak i ich źródła osobom trzecim, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, z wyjątkiem niżej wskazanych pracowników:  

.......................................... [Imię i nazwisko]  

.......................................... [Imię i nazwisko]  

......................................... [Imię i nazwisko], 

[Nazwa firmy] ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających  

z niniejszego Zobowiązania przez wyżej wymienione osoby;  

4) ......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się poinformować niezwłocznie 

Zamawiającego w przypadku, gdy poweźmie wiadomość lub podejrzenie naruszenia 

któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia;  

5) .......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się po zakończeniu lub zaprzestaniu 

realizacji celu, w którym Informacje Poufne zostały ujawnione, jak i na każde żądanie 

Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego, zawierające Informacje Poufne oraz wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub 

usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane w jakimkolwiek urządzeniu lub na nośniku 

służącym do przechowywania danych, w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie;  

6) .......................................... [Nazwa firmy] zobowiązuje się, iż w przypadku każdorazowego 

naruszenia przez .......................................... [Nazwa firmy] postanowień niniejszego 

Oświadczenia, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej 

nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;  

7) .......................................... [Nazwa firmy], wskazuje niniejszym następujący adres e-mail: 

........................................................................ jako adres do przesłania zapytania wzoru umowy 

oraz adres do porozumiewania się w drodze elektronicznej w trakcie postępowania.  
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[Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymagane jest załączenie odpisu aktualnego z KRS,  

a w przypadku pełnomocnika dodatkowo wymagane jest załączenie oryginału 

pełnomocnictwa)]  

 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

Stanowisko  Stanowisko  

Data  Data  

 

 


