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ZAPYTANIE OFERTOWE

l. ZAMAWIAJĄCY: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

UL: SIENKIEWICZA 19

58-340 GŁUSZYCA

Zaprasza do złożenia oferty na:

REMONT INSTALACJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości ( po tej

samej trasie jak istniejąca instalacja) w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 w Głuszycy.

Termin realizacji zamówienia: pierwszy kwartał 2018 r. - do decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

2. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
3. Podstawa publikacji zapytania ofertowego - Protokół rocznej kontroli instalacji

i przyborów gazowych z dnia 10.07.2017 r.
4. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat ZUMiK Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca
5. Termin składania ofert: do 12.10.2017 r. godz. 15:30
6. Termin otwarcia ofert: 13.10.2017 r. godz. 09:00
7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Małgorzata Kalinowska tel: 748456384 e-mail m.kalinowska@zwnżk.colll.pl
Marek Nżełacny tel: 748456384 e-mail m.nie/acl1v@zumik.com.pl

8. Sposób przygotowania oferty: wymiana instalacji gazowej ( po tej samej trasie jak istniejąca
instalacja).

9. Szczegółowe informacje (w tym dokumentacja techniczna) dot. przedmiotu zamówienia
znajdują do wglądu w dziale Administracyjno -Technicznym ZUMiK Spółki z 0.0. -

brak przedmiaru, brak projektu.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią

wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy.
11. Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty zapoznać się / obejrzeć wyceniany obiekt i

uwzględnić wszystkie okoliczności mające wpływ na wartość oferty.

PREZES ZARZĄDL
ZUMiK Spółki z 0.0 .
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Podpis osoby upoważnionej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000128420
NIP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitał zakładowy 528 500,00 zł
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Zał. Nr. 1

pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

OFERTA NA WYKONANIE

REMONT INSTALACJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI
nazwa przedmiotu zamówienia

na rzecz: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 19 58-340 Głuszyca

I. Wykonawca

(nazwa i adres)

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł

Podatek VAT: zł

Cenę brutto: zł

III. Deklaruję ponadto:

l) termin wykonania zamówienia: .

2) okres gwarancji: .

3) inne .

IV. Oświadczam, że:

l) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w Formularzu Zapytania w miej cu i terminie określonym przez zamawiającego.

V. Załączam kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załączniki: szt .
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