
Bełchatów, dnia…………….

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
……………………..

…………………….. w Bełchatowie

OFERTA NA
ZARZĄDZANIE / ADMINISTROWANIE

NIERUCHOMOŚCIĄ
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BOGDAR – Bogdan Kotecki

Zarządca Nieruchomości

oś. Okrzei 4 / 172

     97-400 Bełchatów

BOGDAR – Zarządca Nieruchomości składa swoją ofertę na wykonywanie czynności – Zarządcy / 

Administratora dla nieruchomości położonej …..…………….

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

OFERTA – PROPOZYCJA NEGOCJACYJNA

Obsługa  eksploatacyjna  w  ramach  stawki  ustalonej  przez  potrzeby  nieruchomości 

zatwierdzonej  przez  właścicieli  -  ………..zł  za  1  m2 powierzchni  użytkowej  za  1  miesiąc 

czynności.

 

I. Obsługa księgowo-finansowa ( w stawce ............ zł/m2 PU)

1.Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.Prowadzenie rozliczeń bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej.

3.Obsługa księgowa wpłat i wypłat.

4.Rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

5.Sporządzenie bilansu rocznego.

6.Sporządzanie sprawozdań dla GUS.

7.Windykacja należności.

8. Sprawozdawczość – (według odrębnych ustaleń).

II. Obsługa ogólno - prawna ( w stawce ......... zł/m2 PU)

1.Prowadzenie spraw i rejestrów meldunkowych.

2.Obsługa interesantów.

3.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat czynszowych.

4.Zabezpieczenie w książeczki opłat.
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III. Obsługa administracyjno – techniczna (w stawce ...... zł/m2 PU)

1.Prowadzenie dokumentacji technicznej.

2.Prowadzenie ksiąg obiektu.

3.Obsługa związana z rozliczeniem należności za media:

- energia cieplna,

- woda, ścieki,

- śmieci.

4.Przeprowadzanie przeglądów technicznych (rozliczane na oddzielne zlecenie)

- gazowych,

- kominiarskich,

- elektrycznych.

5.Przeprowadzanie przeglądów wiosenno-jesiennych stanu budynków                   (rozliczane na 

oddzielne zlecenie).

6.Lokalizowanie  przecieków  z  powierzchni  dachowych  i  ścian  oraz  awaryjne  ich  usuwanie 

(rozliczane na oddzielne zlecenie ).

7.Zabezpieczanie nadzoru technicznego (rozliczane na oddzielne zlecenie).

8.Naprawa tablic ogłoszeniowych (stawka konserwacji).

9.Sprzątanie części wspólnych budynku (stawka sprzątania).

10.Sprzątanie  i  naprawa chodników i  wejść  do  klatek  schodowych  (stawka  sprzątania,  oddzielne 

zlecenie).

11.Odśnieżanie i zabezpieczanie ciągów pieszych przed skutkami gołoledzi (stawka sprzątania).

12.Zapewnianie  dozoru  technicznego  dla  urządzeń  tego  wymagających  (rozliczane  na  oddzielne 

zlecenie).

13.Dezynfekcja,  dezynsekcja,  deratyzacja  pomieszczeń  części  wspólnej  (oddzielne  zlecenie  - 

stosownie do wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

14.Wykonywanie czynności zalecanych przez Państwową Inspekcję Pracy (rozliczane na oddzielne 

zlecenie).

15.Utrzymanie czystości na terenie przyległym do budynku (stawka sprzątania).
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Zakres czynności konserwacyjnych (obecnej stawki konserwacji) wchodzącej w opłaty eksploatacyjne w 

ramach stawki ustalonej przez potrzeby nieruchomości zatwierdzonej przez właścicieli - odrębna stawka z 

wykonawcą tego zakresu czynności - wynegocjowana z usługodawcą.

Utrzymanie  czystości w  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  bloku  mieszkalnego,  utrzymanie  zieleni  i 

czystości  na  terenach  przyległych  do  tej  nieruchomości  -  odrębna  stawka  z  wykonawcą  tego  zakresu  

czynności - wynegocjowana z usługodawcą.

Termin  trwania  umowy  –  decyduje zebranie Właścicieli

Termin  i  sposób  zapłaty –  10 dni / przelewem na konto BOGDAR

Z POWAŻNIEM:

…………………………………………………
(data i podpis członka Zarządu Wspólnoty)

W załączeniu:
- dane o Zarządcy
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DANE O ZARZĄDCY:

Nazwa: BOGDAR – Bogdan Kotecki

Zarządca Nieruchomości

Siedziba: oś. Okrzei 4 /172

97- 400 Bełchatów

Adres korespondencyjny:    oś. Okrzei 4 / 172

     skr. poczt. nr 28

     97 – 400 Bełchatów

Kontakt: tel. / fax.  44 633 41 94 kom. 693 583 440

e-mail:   bogdar4@wp.pl

NIP: 769-118-45-25

REGON: 100037336

Rodzaj działalności: 7032 Z – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Stan prawny: działalność zarejestrowana wpisem do Ewidencji    Działalności Gospodarczej 

w Urzędzie Miasta Bełchatowa pod nr 12021       w dniu 16.05.2005 r. – 

rozpoczęcie działalności od dnia 01.06.2005 r.

Reprezentacja: jednoosobowa – Bogdan Kotecki

Licencje: Bogdan KOTECKI:

Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1826

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami  nr 1382

Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie  UAN.IV-10220/117/82
Dorota KOŁODZIEJCZYK:

Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1821

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami nr 1358

Zarządzane Wspólnoty: od 2005 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 226
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   w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 1 

  i ul. Energetyków 4 w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Okrzei 4 seg. C

  w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa bl. 103 i 104 oś. Dolnośląskie

  w Bełchatowie,

od 2008 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 227

   w Bełchatowie,

od 2009 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 304 B

  w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 216

  w Bełchatowie,

od 2010 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 214

   w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa przy oś. Dolnośląskim 115 i 116

   w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 215

                      na oś. Dolnośląskim w Bełchatowie,

od 2011 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 301

  na oś. Dolnośląskim w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 124

  w Bełchatowie,

- Wspólnota Mieszkaniowa oś. Dolnośląskie 331 

                                        w Bełchatowie.

od 2012 roku:

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reymonta 4 

  w Bełchatowie.
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