
IWAR - Urszula Bielska
ZARZADZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 
Ul. Noskowskiego 8 m. 508
02-746 Warszawa
licencja zawodowa nr 12138 

OFERTA
       na zarządzanie, administrowanie nieruchomości stanowiącej  Państwa własność.

          W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2000 roku do Ustawy  z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115 poz. 741) 

dotyczącymi konieczności posiadania odpowiednich uprawnień – licencji do 

zarządzania lub administrowania nieruchomościami  (Dz. U. Nr 46 z dn. 07.06.2000. 

poz. 543), które obowiązują od 1 stycznia 2001roku, chciałabym zaoferować swoje 

usługi w zarządzaniu lub administrowaniu państwa budynkiem.

Gwarantuję fachowa obsługę prawną, finansową i techniczną nieruchomości przez 

wykwalifikowaną kadrę pracowników.

 Zakres proponowanych usług objętych niniejszą ofertą to:

• Inwentaryzacja mienia stanowiącego przedmiot administracji

• Prowadzenie dokumentacji (przechowywanie i aktualizowanie) obiektu oraz 

dokumentacji technicznej administrowanych lokali

• Prowadzenie i zakładanie książek obiektów budowlanych

• Planowanie inwestycji i remontów z  ewentualnym zbieraniem ofert

• Przeprowadzanie,  zgodnie z prawem budowlanym,  rocznych i pięcioletnich 

przeglądów instalacji technicznych oraz okresowe oceny stanu technicznego 

budynku

• Dokonywanie bieżących konserwacji



• Utrzymywanie należytego stanu sanitarno - porządkowego budynku i 

otoczenia

• Aranżacja i utrzymanie terenów zielonych

• Zawieranie Umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, dostaw zimnej wody 

i odprowadzania ścieków, usuwanie nieczystości stałych i innych niezbędnych 

usług, które wynikają z bieżącej działalności nieruchomości

• Rozliczanie zużycia  mediów ( zimna woda, ciepła woda, gaz, energia 

elektryczna, centralne ogrzewanie)

• Rozliczenia finansowo – księgowe Wspólnoty

• Dokonywanie rozliczeń wpływów i wydatków w terminach; kwartalnych, 

półrocznych i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

• Podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dodatkowych środków 

finansowych zasilających budżet Wspólnoty

• Dochodzenie w postępowaniu sądowym i administracyjnym roszczeń o 

zapłatę należności z tytułu należnych opłat

• Fachową obsługę administracyjną mieszkańców

• Zapewnienie stałych dyżurów przedstawicieli administracji w zarządzanej 

nieruchomości

• Zapewnienie ochrony obiektu i mienia przez koncesjonowaną firmę, na 

dodatkowe życzenie Wspólnoty 

Mam nadzieję, że po rozpatrzeniu mojej oferty, będziecie Państwo uprzejmi 

skorzystać z propozycji  w pełnym zakresie bądź też w jego części.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę o kontakt telefoniczny.

W załączeniu przekazuję kalkulację na administrowanie Państwa budynkiem.

Z poważaniem

                                 

Urszula Bielska
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Załącznik nr 1

KALKULACJA

Zaliczka „A” –  proponowane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE ZŁ/m2 p.u.

Zarządzanie – administrowanie / księgowość, eksploatacja, 

nadzór techniczny / 0,55 - 0,80
Sprzątanie budynku 0,30 - 0,35

Ubezpieczenie budynku i OC Zarządu 0,05

Awarie, zlecenia doraźne i zakupy wyposażeniowe 0,20 - 0,45

Przeglądy konserwacyjne / 1x w roku kominiarskie i gazowe/ 0,08 - 0,12

Konserwacje instalacji wewnętrznych 0,30 - 0,40

Inne opłaty /bankowe, pocztowe itp. / 0,03

Konserwacja domofonów 0,04

ogółem 1,55 – 2,24

Do cen należy doliczyć podatek VAT

Zaliczka „B” – fundusz remontowy

Fundusz remontowy w zależności od zakresu planowanych remontów domu 
uchwalonych na ogólnym zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej w postaci 
Uchwały.
Gotowość remontowa – 1,00 zł/m2 pow. użytkowej lokalu

Świadczenia
Zaliczki na opłaty dostawy ciepła, wody i ścieków, energii elektrycznej oraz opłaty na 

rzecz pozostałych dostawców  wg obowiązujących stawek.
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