
 
 

Załącznik numer 6 do zaproszenia  znak: 4/PO/usługi kominiarskie/2015 
 

                                                                                                 miejscowość, data 
................................................ 
 
                Zakład Gospodarki Lokalowej  

         w Zamościu Sp. z o.o. 
         ul. Peowiaków 8 
         22-400  Zamość 
 

 
FORMULARZ  NR 1   -  O F E R T A   

 
Dane wykonawcy : 
Nazwa :                     
................................................................................................................................................. 
 
Siedziba :                 
................................................................................................................................................. 
 
Adres poczty elektronicznej       
.................................................................................................................................... 
Numer telefonu          ............................................ Numer faksu 
................................................................................... 
Numer REGON         ............................................ Numer NIP 
..................................................................................... 
Nazwa banku i numer rachunku ............................................................................................. 
Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zamówienia: 
................................................................................................................................................. 
 
  W odpowiedzi na Państwa zaproszenie dotyczące wykonania robót objętych 
zaproszeniem, znak sprawy: 4/PO//usługi kominiarskie/2015 -  oferujemy wykonanie 
zamówienia za cenę ryczałtową :  
1.  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego 
     określonego w Dz. I. -  część pierwsza, za 1 lokal : 

  -  cena netto ........................................zł. 
     słownie zł.: .................................................................................................................. 
 

2.  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego określonego 
     w Dz. I. - część druga,  za 1 lokal : 

  -  cena netto ........................................zł. 
     słownie zł.: .................................................................................................................. 

 
3. "RAZEM" za wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego 
     określonego w Dz. I - część  pierwsza i druga,  za 1 lokal : 

 -     cena netto ........................................zł. 
       słownie zł.: ................................................................................................................. 

 
4. Wykonanie prac polegających na dodatkowym, zleconym przez zamawiającego, 

sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i wydaniu opinii - za 1 lokal : 
   -   cena netto ........................................zł. 

           słownie zł.: .................................................................................................................           
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5.   Dodatkowe, zlecone przez zamawiającego,  przełączenia urządzeń połączone                       

z inwentaryzacją – za 1 lokal : 
   -   cena netto ........................................zł. 
       słownie zł.: ................................................................................................................... 

 
6.   Dodatkowe, zlecone przez zamawiającego, użycie kamery do oceny stanu przewodu 

kominowego – za jeden przewód : 
  -   cena netto ........................................zł. 
      słownie zł.: ................................................................................................................ 

 
7.   Dodatkowe, zlecone przez zamawiającego, udrożnienie przewodu kominowego   
      (oczyszczenie z gruzu)  - za jeden przewód : 

  -   cena netto ........................................zł. 
          słownie zł.: ................................................................................................................ 
 
8.   Dodatkowa, zlecona przez zamawiającego inwentaryzacja przebiegu przewodów   
      kominiarskich wraz ze szczegółowym określeniem miejsc podłączeń kratek  
      wentylacyjnych, urządzeń itp.- za jeden przewód : 

  -   cena netto ........................................zł. 
          słownie zł.: ................................................................................................................ 
 
9.  Rozliczenie innych robót dodatkowych (budowlanych) wg następujących nośników  : 

1/   Stawka roboczogodziny        ........ zł. 
2/   Koszty ogólne do R i S          ........ % 
3/   Zysk od R i S                         .. ...... % 
4/   Koszty zakupu materiałów     ......... % 

 
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia 

jakie mogły mieć wpływ na przygotowanie niniejszej oferty i nie wnosimy uwag oraz 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w zaproszeniu,                    
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
11. Oświadczam, że akceptuję zawarty w zaproszeniu wzór umowy. Zobowiązuję się,           

w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
12. Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował*, na czas realizacji zamówienia, osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia którzy spełniają wymagania 
zamawiającego określone w Dz. II. p. 1. pp. 5 zaproszenia. W przypadku wyboru 
mej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do przekazania zamawiającemu wymaganych 
uprawnień. 

 
Zgodnie z pkt. II zaproszenia, w załączeniu przesyłamy :  
 
1) ...................................................................................................................................... 
 
2) .......................................................................................................................................... 
 
3) ............................................................................................................................................. 
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4) ............................................................................................................................................. 
 
5) ......................................................................................................................................... 
 
6)........................................................................................................................................... 
 
7) ......................................................................................................................................... 
 
8) ............................................................................................................................................ 
 
9) ............................................................................................................................................. 
 
10 ............................................................................................................................................ 

  
 
 
 
Pieczęcie i podpisy Oferenta  


