
Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

Oferujemy należyte wykonanie zamówienia w zakresie rocznej kontroli okresowej 

budynków komunalnych (z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), administrowanych 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, 

położonych na terenie Gminy  Krosno Odrzańskie. 

1.Dane dotyczące oferenta 

Nazwa 

............................................................................................................................... 

Siedziba 

............................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu 

.............................................................................................................. 

Nr NIP 

.............................................................................................................................. 

Nr REGON 

....................................................................................................................... 

2.Dane dotyczące zamawiającego 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim 

NIP: 926- 000- 12- 60     REGON: : 970516095      

tel./68  383 5185   

3.Oferowana stawka za roczny przegląd budowlany budynków komunalnych, za 1m2 

powierzchni użytkowej budynków: 

  

     netto:  ………………………. PLN za 1 m2  

     słownie………………………………………………………PLN  

       brutto:  ………………………. PLN za 1  

     słownie………………………………………………………PLN  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do 

niego   żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 



5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy do dnia 

20.06.2013 r. Termin realizacji zadania do 30.11.2013r. 

Załącznikami do oferty są: 

1. 

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

2. 

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

3. 

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

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

       (Miejscowość i data )                                                          ( imienna pieczątka i podpis oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Krosno Odrzańskie, 04.06.2013 r. 
 

Specyfikacja oferty rocznych przegl ądów budowlanych  
 

I. Zakres oferty 

1. Roczny przegląd budowlany dotyczy gminnych budynków komunalnych 

administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Krośnie Odrzańskim z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. 

2. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów 

budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. 

3. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu instalacji i urządzeń 

służących ochronie środowiska. 

4. Kontrole wymienione w pkt. powyżej  mogą być przeprowadzone tylko przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

II.  Sposób przygotowania oferty: 

a) oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim, 

b) oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji  

  oraz wynikającymi z formularza ofertowego, 

c) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, podpisanym  przez  

  osoby uprawnione do reprezentowania  oferenta w obrocie prawnym, 

d) oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie,  zaadresowanej na  

   na adres zamawiającego, podany w zapytaniu ofertowym  oraz posiadającej  

  oznaczenie:  „ROCZNE PRZEGLĄDY BUDOWLANE” i złożyć ją w miejscu oraz 

terminie podanym w tym zapytaniu. 

IV  Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę: 

    - wypełniony formularz ofertowy, 

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o 

zarejestrowaniu działalności  gospodarczej ( wystawiony nie wcze śniej ni ż 6 

miesi ęcy przed upływem terminu  składania ofert), 

    - aktualne uprawnienia i zaświadczenia  niezbędne do wykonania oferty. 


