
Załącznik nr 1 
O F E R T A 

 
Wykonawca:......................................................................................................………………………………….............. 
 
...........................................................................................................................……………………………….................. 
 
w................................……............................…………………….....................(miejscowość, województwo, powiat), 
  
kod......................ul.........….............................…………………..…..nr domu…...……………........................................ 
 
REGON.....................................………..............NIP.........…………………………........................................................... 
 
telefon...................................…………..............fax….………………………………......................................................... 
 
internet: http:// ............................................................ e-mail:……………………………………………..……………….. 
 

1. Składając niniejszą ofertę przystępuję do negocjacji/wyboru ofert, na wykonanie zadania p.n.: 

Serwis wymienników ciepła oraz kotłowni gazowych w budynkach: 

a) wymienniki kompaktowe -  3 Maja 22, Kasprzaka 56 C i D,  

b) kotłownie gazowe- Obrońców Pokoju 7, Osiedle Robotnicze 6A, Przelotowa 185A, 

Strzemieszycka 375 

c) wymienniki ciepła – rozruch i uzupełnienie zładów wody instalacji c.o. w budynku Tysiąclecia 20 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zawartymi w zapytaniu cenowym i postawione w nim 

wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Deklaruję wykonanie powyższego zadania za wynagrodzeniem brutto (8 miesięcy serwisu) 

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

w tym podatek VAT  ....... %. 

3. Miesięczny koszt obsługi serwisowej wynosi: ………………………………. zł brutto. 

4. Stawka roboczogodziny ………………. zł netto za wykonanie ewentualnych robót wynikających np. z wymiany 

urządzenia lub części. 

5. Oświadczam, że w przypadku wymiany ewentualnych urządzeń wchodzących w skład  kompaktowego 

wymiennika ciepła oraz kotłowni gazowej udzielimy minimum 2 lata gwarancji na wymieniane elementy. 

6. Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)
1
: 

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

Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

części zamówienia (jeżeli dotyczy)¹: ………………………………….………………………...…………………………… 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) /RODO/ wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

                                                 
                                                                                                                                                                                     
.............................................................                                                           .......................................................... 
                          Data                                                                                           podpisy osób upoważnionych do 
                                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
1
  W przypadku pozostawienia pkt 6 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać 

zamówienie samodzielnie. 


