
                                    Załącznik Nr 1 
    do  zapytania ofertowego

                                          ..........................................
                                                                                                                                                                                              ( data)
                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
                                                                                                                             ul. Zakopiańska 7
                                                                                                                                   68-200 Żary

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................

Właściciel: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...........................

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

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

upełnomocniony przedstawiciel:..........................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

  Usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez 
        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach

składam niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie zapytaniem
ofertowym i  opisem przedmiotu zamówienia, za cenę:

         

I. Ceny wykonania poszczególnych usług kominiarskich:

1. Jednokrotne czyszczenie jednego przewodu dymowego 

cena netto………………….  VAT  8%

cena brutto…………………….. ( słownie: ……………………….……………..….)

Wartość tej części zamówienia w okresie trwania umowy: 

proponowana cena…………….. zł brutto x 4 czyszczenia  x  726 (liczba przewodów dymowych) = ….…….. zł brutto

2. Jednokrotne czyszczenie jednego przewodu spalinowego

cena netto………….………VAT  8%

cena brutto…………………..( słownie:……….………………………………….....)

Wartość tej części zamówienia w okresie trwania umowy: 

proponowana cena ….....……zł brutto x 2 czyszczenia x 180 (liczba przewodów spalinowych =…………….…. zł

brutto



3. Jednokrotne czyszczenie jednego przewodu wentylacyjnego

cena netto………………..VAT  8%

cena brutto…………………  ( słownie……………………………………………...)

Wartość tej części zamówienia w okresie trwania umowy: 

proponowana cena ………………..zł brutto x 1 czyszczenie x 800 (liczba przewodów wentylacyjnych)…….... zł brutto

4. Jednokrotne wykonanie ekspertyzy, opinii kominiarskiej lub sprawdzenia przewodów

   cena netto………………VAT  23%

   cena brutto……………….( słownie………………………………..…………………..)

5. Wykonanie sprawdzenia i udrożnienia przewodu kominowego - za 1 szt.

   cena netto………………..VAT 8%

   cena brutto………………(słownie…………………………………..………………)

6. Dostawa i montaż drzwiczek wycierowych 
    

cena netto /sztuka……………… VAT 8% (słownie……………………………………

………………………………………………………..………………………………………..)
    

cena brutto/sztuka……………… VAT …………..(słownie………….………..……………...

………………………………………………………………………………………………….)

II. Inne roboty w zakresie rzemiosła kominiarskiego niezbędne do wykonania
     których nie można przewidzieć będą wykonywane wg. indywidualnych uzgodnień zakresu
     rzeczowego i terminu wykonania a ich rozliczenie odbywać się będzie kosztorysem
     powykonawczym w oparciu o :

1. Rg  - ….................zł netto

2. Kp -.......................% 

3. Kz -.......................% 

4. Z -.......................% 
      
Cena użytych materiałów nie będzie wyższa niż średnie stawki SEKOCENBUD dla województwa lubu-
skiego za aktualnie opublikowany kwartał.



• Powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 
             postępowania jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia.
• Termin  wykonania  zamówienia  oferujemy  zgodne  z  zapisami  przedstawionymi  w  zapytaniu

ofertowym: w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

• Oświadczamy,  że  istotne  dla  stron  postanowienia  umowy  (projekt  umowy)  zostały  przez  Nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

• Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  w  Załączniku  Nr  2  do
zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

• Akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą.
• Posiadamy uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  zawodowej  zgodnie  z  art.  62  ust  6  Prawo

Budowlane
• Oświadczamy, że osoby wykonujące usługi kominiarskie związane z przedmiotem zamówienia, są

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
• Usługi kominiarskie będące przedmiotem niniejszego postępowania 

wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców 
* właściwe  podkreślić

Wykonanie zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (nazwa):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y


