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Zakład Administracji
Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.
w Namysłowie ul. Dubois 5

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na:

usługi hydrauliczne w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu

Administracji Nieruchomo ści „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego

powierzonego Spółce w administrowanie.

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  zapytaniu  ofertowym
zgodnie z otrzymywanymi zleceniami w terminach w nich określonych.

2. Do obliczania wynagrodzenia za wykonane roboty, zobowiązujemy się do sporządzania
kosztorysów szczegółowych według następujących wskaźników kosztorysowych:

a) w strefie mieszkaniowej cena za 1 roboczogodzinę brutto bez narzutów (cena
netto + obowiązujący podatek VAT ) w tym cena roboczogodziny netto +
obowiązujący podatek VAT.

oraz narzutów:

1. R-g ................. zł/h netto, R-g ....................zł/h brutto,

2. Koszty pośrednie liczone do roboczogodziny netto - ..........,

3. Zysk liczone do roboczogodziny netto - ..........,

4. Koszty zaopatrzenia liczone do materiałów - ...........

b) w strefie użyteczności publicznej cena roboczogodzinę brutto bez narzutów (cena
netto + obowiązujący podatek VAT) w tym cena roboczogodziny netto + obowiązujący
podatek VAT.

oraz narzutów:

1. R-g ................. zł/h netto, R-g ....................zł/h brutto,

2. Koszty pośrednie liczone do roboczogodziny netto - ..........,

3. Zysk liczone do roboczogodziny netto - ..........,

4. Koszty zaopatrzenia liczone do materiałów - ...........

Ryczałt miesięczny za pełnienie pogotowia hydraulicznego ……………….. zł netto.

Oświadczamy,  że  cena  oferty  została  sporządzona  w  oparciu  o  przedmiot  zamówienia,
posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia pozwalające po jego wykonaniu  na przekazanie go do użytkowania. 



3. Termin realizacji zamówienia wynosi:  
od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2017 r.  

4. Okres udzielonej gwarancji:

Na wykonane roboty udzielam ...................................... gwarancji  licząc od dnia odbioru.

5. Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy.

6. Oświadczamy, że wykonamy/nie wykonamy całość zamówienia  siłami własnymi.1

   Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

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

7.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, a także wzorem umowy
oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich  żadnych  zastrzeżeń  oraz
uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

8. Wszelka korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

Adres:…......................................................................................................................……..

Fax: ……................……… e-mail:……….................….. telefon: ....................…………

                           
            Imię ………………..Nazwisko…………..……..

Miejsce i data  ..........................            Podpis  .............................................................
                                                                                    /umocowany przedstawiciel wykonawcy określony 
                                                                                     w dokumencie rejestrowym/ 

1 Niepotrzebne skreślić


