
O G Ł O S Z E N I E
Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA

ul.  Kilińskiego 4d/18
51-51-222-86

e-mail: biuro@znizyda.pl

wybór ofert na ZAKUP I MONTAŻ ZAWORU PRZECIWZALEWOWEGO KESSEL Z POMPĄ
PUMPFIX F WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 14-14H w Oleśnicy 

Opis zadania stanowi załącznik do ogłoszenia 

Termin składania ofert mija 28.06.2022 r.

Planowany termin realizacji prac to III kwartał 2022 r.

Uprawniony do kontaktów z oferentami -  p. Katarzyna Rączka tel.  531-921-553 ; biuro@znizyda.pl

Wykonawca jest związany ofertą  50 dni od daty przekazania oferty.

mailto:biuro@znizyda.pl


         …………..………………...
                (miejscowość, data)

Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA 
Jolanta Biercewicz

Ul. Kilińskiego 4d/18
56-400 Oleśnica

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

przedkłada ofertę na:
A) ZAKUP  I  MONTAŻ  ZAWORU  PRZECIWZALEWOWEGO  KESSEL  Z  POMPĄ

PUMPFIX F 
B) MODERNIZACJA CZĘŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ (rozliczenie kosztorysem

powykonawczym) 
na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 14-14H  wg
poniższego zakresu:
za wynagrodzenie ofertowe netto zadania „A”:
w kwocie ………………………………………...… PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………………...……………PLN)
+ podatek VAT 8 % ………………………….… PLN
Wynagrodzenie ofertowe brutto zadania „A” (wraz z podatkiem VAT):
w kwocie ………………………………………..… PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………PLN)

2. Deklaruję termin wykonania robót: …………………..………………………….
3. Udzielam gwarancji na okres: 

a) na urządzenia/materiał: …………………………………………….…………..
b) na montaż/wykonanie…………………………………………….……………..

4. Warunki płatności: ……………………………………………..………………………..
5. Nr NIP Wykonawcy: ………………………………………...…………………………..
6. Nr telefonu Wykonawcy: ………………………………………….………………….
7. Oświadczam, że jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT 
8. Dokonałem wizji lokalnej na terenie budowy.
9. W  przypadku  przyznania  mi  zamówienia,  zobowiązuje  się  do  zawarcia  umowy

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
10. Integralną część oferty stanowią dokumenty**:

a) specyfikacja (model/typ) montowanych urządzeń,
b) składniki  cenotwórcze:  stawka  roboczo  –  godziny  [zł],  Koszty  ogólne  Robocizna

i Sprzęt [%], Zysk [%], Koszt zakupu Materiałów [%]
11. Oferta razem z ponumerowanymi załącznikami od ….. do ….. stanowi jej integralną część.
12. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 50 dni od daty złożenia oferty.

 ………………………………………...…….
     (data i podpis Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie , to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem



Mapa – lokalizacja nieruchomości 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 14-14h

    

 



Dokumentacja fotograficzna:
- proponowane miejsce montażu zaworu wraz z fragmentem instalacji do modernizacji.
W  celu  wizji  lokalnej  proszę  o  kontakt  telefoniczny  z  administratorem   -  Katarzyna  Rączka  pod  nr
531-921-553.

 

 

 


