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

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeczyszczenie 8 pionów kuchennych
kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 1 w Jezierzycach. Budynek jest
pięciokondygnacyjny, czteroklatkowy wybudowany w roku 1976. Zakres prac obejmuje:
1. Czyszczenie 8 pionów kuchennych kanalizacji sanitarnej ø75 żel.
2. Wykonanie monitoringu pionów kuchennych instalacji kanalizacyjnej po wykonaniu prac oraz
utrwalenie danych na płycie CD/DVD.
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub
stosowania w budownictwie, na podstawie art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r – Prawo Budowane
(Dz.U.2016.290 j.t. ).
Informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można u Pana Dominika Kusek, w
siedzibie Spółdzielni – pokój nr 8 w godz. od 800-1400 lub pod nr tel. 59 844-76-53.
Ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, złożyć w
zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni z następującym oznakowaniem: „Czyszczenie
pionów kanalizacji sanitarnej bm przy ul. Parkowej 1 w Słupsku”.
Wymagany okres gwarancji na w/w prace to min 24 miesiące.
Preferowany termin wykonania prac: 31.03.2018r.
W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto wykonania zadania.
2. Termin wykonania prac.
Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 02.01.2018r. do godz. 1500.
O wyborze oferty zawiadomimy oferenta wygrywającego, jak również wynik zostanie ogłoszony
na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

…...................................................................
pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Wzór - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................
Siedziba..................................................................................................
nr NIP......................................................................................................
nr REGON..............................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie nr TA/__________/2017 oferuję wykonanie prac na
wyczyszczenie sposobem …........................... pionów kuchennych kanalizacji sanitarnej bm przy
ul. Parkowej 1 w Jezierzycach za kwotę:
cena brutto …............................ zł / za jeden pion
słownie złotych
…...........................................................................................................................................
Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie …..............................
zakończenie..................................
Okres gwarancji - …...................................................................................(wyrażony w liczbie
miesięcy)
Oświadczam, że zaoferowane ceny brutto obejmują wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych zaproszeniem, w tym ryzyko z tytułu niedoszacowania wszystkich kosztów związanych
z realizacją a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.
…..................................................................

czytelny podpis
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami realizacji prac i uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do
prawidłowego przygotowania oferty.
2. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:
a) zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego,
b) wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3%
wartości
brutto przedmiotu umowy,
Załączam następujące dokumenty, ponumerowane wg kolejności:
1. Kserokopię wyciągu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia ( wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy ).
2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami,

wystawione w ostatnich 3 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawione w ostatnich 3
miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert,
4. Wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 – latach robót równorzędnych lub
porównywalnych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami
Zamawiających.
…..................................................................
czytelny podpis

