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Załącznik na 1 

do Zapytania ofertowego 

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

miejscowość i data         

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Telefon/e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zamawiający:

KOŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ul. Artyleryjska 3  78-100 Kołobrzeg

Formularz Ofertowy 
na usługi kominiarskie

Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe  na  usługi  kominiarskie oferujemy  wykonanie

przedmiotu  zamówienia  w  pełnym zakresie  rzeczowym i  na  warunkach  określonych  w Zapytaniu

ofertowym  za wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: 

….................................... zł  netto 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………................. zł brutto (z VAT)

słownie:  ……………………………………………………………………….

…………………………………………..............................,

 parafka wykonawcy ………………………….
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Poniżej przedstawiamy sposób wyliczenia ceny: 

Wypełnić poniższą tabelę * X   
A   czyszczenie przewodów dymowych  B    czyszczenie przewodów spalinowych

Ilość
kanałów
liczone w

szt.

stawka
netto w
złotych

krotność
czyszczenia w
okresie umowy

 A     suma
netto w
złotych

Ilość
kanałów
liczone w

szt.

stawka
netto w
złotych

krotność
czyszczenia w
okresie umowy

 B     suma
netto w
złotych

1 2 3
(kolumna
1x2x3) 1 2 3

(kolumna
1x2x3)

201  4  138  2  

X

C    czyszczenie przewodów wentylacyjnych  D   przeglądy przewodów kominowych

Ilość
kanałów
liczone w

szt.

stawka
netto w
złotych

krotność
czyszczenia w
okresie umowy

 C     suma
netto w
zlotych

Ilość
kanałów
liczone w

szt.

stawka
netto w
złotych

krotność
przeglądów w

okresie umowy

 D     suma
netto w
złotych

1 2 3
(kolumna
1x2x3) 1 2 3

(kolumna
1x2x3)

 1728  1  2067  1  

Oświadczenia :

(w przypadku braku oświadczenia w konkretnym punkcie- punkt skreślić)

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  Zapytaniem  Ofertowym  wraz  z  załącznikami  i  nie

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu

terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i  doświadczenie do wykonania zamówienia

oraz,   że   dysponujemy  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia zgodnie z wynikających z Ustawy Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust.

6 z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250) i Rozporządzeniem Ministra

Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010r.  w  sprawie  ochrony

 parafka wykonawcy ………………………….
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przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr

109, poz. 719 )

4. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

5. Oświadczamy,  że  posiadamy  opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument

potwierdzający,  że  jesteśmy  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę,  co  najmniej

50.000,00 PLN, ważną na okres realizacji zamówienia.

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis:

- załącznik

1. Kserokopia zaświadczenia co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikację mistrza w rzemiośle 
kominiarskim.

2. Kserokopia zaświadczenia co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia czeladnika.
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