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Załącznik nr 9 do SIWZ, znak: 1/PN/WM/usługi kominiarskie/2016 
 

FORMULARZ - OFERTA 
 
Wykonawca: 
Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: 
______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji: 
_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Numer telefonu: ________________________________________ 
Numer faxu: ___________________________________________ 
Adres e-mail:___________________________________________ 
 
Nawiązując do ogłoszenia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach 
użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej 
w Zamościu Spółka z o.o znak: 1/PN/WM/usługi kominiarskie/2016, składam/składamy* 
niniejszą ofertę i zobowiązuję/zobowiązujemy* się do realizacji przedmiotu zamówienia, 
za ryczałtową cenę: 
1. "RAZEM" - za wykonanie przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu zakresu 

rzeczowego określonego w Dz. III pkt 1 „Część pierwsza” plus pkt 2 „Część druga" 
SIWZ, w przeliczeniu na 1 lokal: 
brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:_________________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: _________________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 
  w tym: 
a. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego 

określonego w DZ. III, pkt. 1” Część pierwsza" SIWZ, w przeliczeniu na 1 lokal: 
brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

b. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego 
określonego w DZ. III, pkt. 2” Część druga" SIWZ, w przeliczeniu na 1 lokal: 
brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 
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2. Za wykonanie prac polegających na dodatkowym, zleconym przez Zamawiającego, 
sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i wydaniu opinii – 
za 1 lokal:  

brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

3. Za dodatkowe, zlecone przez Zamawiającego przełączenie urządzeń połączone 
z inwentaryzacją – za 1 lokal: 

brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

4. Za dodatkowe, zlecone przez Zamawiającego użycie kamery do oceny stanu 
przewodu kominowego – za jeden przewód: 

brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

5. Za dodatkowe, zlecone przez Zamawiającego sporządzenie inwentaryzacji 
przebiegu przewodów kominowych wraz ze szczegółowym określeniem miejsc 
podłączeń urządzeń, kratek wentylacyjnych itp. - za jeden przewód: 

brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

6. Za dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego udrożnienie (oczyszczenie z gruzu) 
przewodu kominowego – za jeden przewód: 

brutto złotych: ___________________________________________ 
(słownie:______________________________________________________) 
netto złotych: ____________________________________________ 
(słownie: ______________________________________________________) 
podatek VAT w wysokości ______% _______ zł. 

7. Nośniki kosztów do wyceny innych prac dodatkowych (budowlane), zleconych przez 
Zamawiającego: 

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

8. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy* uwag.  
Uznaję/uznajemy* się za związanego/związanych* określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 
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9. Oświadczam/oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanego/związanych 
niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

10. Oświadczam/oświadczamy*, że akceptuję/akceptujemy* wzór umowy 
i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty 
do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

11. Oświadczam/oświadczamy*, że występuję/występujemy* w niniejszym 
postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.* 

12. Oświadczam/oświadczmy*, że podpisuję/podpisujemy niniejszą ofertę jako 
osoba/osoby* do tego upoważniona na podstawie załączonego: 
pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego * 

13. Oświadczam/oświadczamy*, że dysponuję/dysponujemy*, na czas realizacji 
zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, 
którzy spełniają wymagania Zamawiającego określone w Dz. V, pkt 1, ppkt 5) 
SIWZ. W przypadku wyboru mej/naszej* oferty, przed podpisaniem umowy 
zobowiązuję/zobowiązujemy* się do przekazania Zamawiającemu wymaganych 
uprawnień. 

14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego 
postępowania będzie:_______________________________________________  

       tel. ________________________ faks ______  ___________________________      
       e-mail: ______________________________________. 
15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy: 

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

(pieczątka i podpis) 
 

___________________dnia ______________ 2016 roku 

 
 


