
Załącznik nr 1  

……………………………………………… 
              (pieczęć oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Własnościowa 
 im. dr  Jana Wyżykowskiego w Lubinie 

Przedmiot zapytania:  

Przegląd (IO-5) i pomiar stanu sprawności technicznej urządzeń piorunochronnych wraz z 

wykonaniem niezbędnej konserwacji tych urządzeń na 10 budynkach IV, V, IX kondygnacyjnych 

wybudowanych w systemie WWP, WK-70,  

Kontrola okresowa 1 roczna (IE-1) instalacji elektrycznej i odgromowej polegającej na sprawdzeniu: 

instalacji oświetleniowej klatki schodowej, instalacji oświetleniowej piwnic, instalacji  

oświetleniowej ganków i wejść do budynków, instalacji zasilającej domofony, szafek elektrycznych 

(rozdzielnic) w zakresie zabezpieczenia przed osobami postronnymi, wygląd ogólny, zabezpieczenia 

(bezpieczniki), oznaczenia, rezystancja uziemienia odgromowego na zasobach SML-W 

wybudowanych w systemie WWP, WK-70. zgodnie z zapytaniem o cenę z dnia 01.09.2020 r. 

DANE OFERENTA: 

Nazwa firmy ……………………………………………… 

Adres firmy ……………………………………………… 

NIP                    ............................................... 

Regon              ……………………………………………… 

Telefon             ……………………………………………… 

Adres e-mail    ……………………………………………… 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

wykonania 
prac  

Cena netto 
 

Cena brutto Wartość brutto 

1.  Zadanie I 
Przegląd (IO-5) przegląd i pomiar 
urządzeń piorunochronnych – 10 
budynków 

   
 

 
 

2.  Zadanie II 
Kontrola okresowa 1 roczna (IE-1) 
instalacji elektrycznej i odgromowej – 
61 budynków 

   
 

 

 

 Ogółem wartość zamówienia X      

 



Warunki gwarancji – 12 miesięcy 

Do oferty załączamy wymagane dokumenty: 

1 . ............................................. 

2 . ............................................. 

3 . ............................................. 

4 . ............................................. 

5 . ............................................. 

6 . ............................................. 

Oferent oświadcza, że:          

1. Zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi 

 i dostawy” obowiązującym w Spółdzielni z dnia 03-04-2014r, z późniejszym zmianami.  

2. Uważa się za związanego z ofertą przez okres 30 dni. 

3. Posiada niezbędna wiedzę oraz informacje potrzebne do sporządzenia oferty i podpisania 

umowy. 

4. Posiada niezbędne do realizacji zamówienia środki finansowe własne lub zdolność kredytową. 

5. W przypadku wyboru jego oferty przedłoży w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego złożonej oferty zawrze umowę na wykonania 

przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu jest ..................................................................................  

 

………………………………….                                                      …………………………………………….. 
      Miejscowość i data                                                               Podpis i pieczęć oferenta lub osoby 
                                                                                                                                         upoważnionej 


