OGŁOSZENIE
Zarządzanie Nieruchomościami IZYDA
ul. Kilińskiego 4d/18
tel. 071 722-87-33 / 34
515-122-286
e-mail: biuro@znizyda.pl
wybór ofert na wykonanie remontu 2 szt. klatek schodowych na potrzeby
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krzywoustego 72-73 w Oleśnicy
Opis zadania stanowi załącznik do ogłoszenia
Planowany termin realizacji prac 2019 r.
Przedmiar robót.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - p. Kacper Biercewicz tel. 570-606-759 ;
biuro@znizyda.pl
Wykonawca jest związany ofertą 3 m-ce od daty przekazania oferty.

…………………………….

……………………...

(nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Zarządzanie Nieruchomościami
IZYDA Jolanta Biercewicz
Ul. Kilińskiego 4d/18
56-400 Oleśnica
OFERTA
1. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

oferta na wykonanie remontu 2 szt klatek schodowych na potrzeby Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Krzywoustego 72-73 w Oleśnicy wg poniższego zakresu:
za wynagrodzenie ofertowe netto zadania (przedmiar robót stanowi załącznik do
zapytania ofertowego)
w kwocie ………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………………………PLN)
+ podatek VAT 8% ………………… PLN
Wynagrodzenie ofertowe brutto zadania (wraz z podatkiem VAT)
w kwocie ………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………………………PLN)
Wykonawca pokrywa koszt ubezpieczenia OC budynku na czas trwania remontu oraz
koszt wynajęcia pasa drogowego (od strony podwórka) na czas prowadzonych przez siebie
prac.
3. Deklaruję termin wykonania robót: …………………………………….
4. Udzielam gwarancji na okres:
a) na urządzenia/materiał: ………………………………..
b) na montaż/wykonanie………………………………..
5. Warunki płatności: ……………………………………………………..
6. Nr NIP Wykonawcy: …………………………………………………..
7. Nr telefonu Wykonawcy: ……………………………… nr fax. ……………………..
nr komórkowy Wykonawcy ………………………………...
8. Oświadczam, że jestem/nie jestem * płatnikiem podatku VAT
9. Dokonałem wizji lokalnej na terenie budowy.
10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
11. Integralną część oferty stanowią dokumenty **:
a) specyfikacja (model/typ) montowanych urządzeń
b) składniki cenotwórcze: stawka roboczo – godziny [zł], Koszty ogólne Robocizna i
Sprzęt [%], Zyska [%], Koszt zakupu Materiałów [%]
12. Oferta razem z ponumerowanymi załącznikami od ….. do ….. stanowi jej integralną
część.
13. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 90 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. Krzywoustego 72-73

Dokumentacja fotograficzna:
a – drzwi wejściowe do piwnicy (do wymiany 2 szt) wraz z drzwiami wejściowymi na
strych

b) prosimy o złożenie ofert na wykonanie lamperii olejnicowej oraz jako wariant lamperii
z mozatynku

c) prosimy jako wariant przewidzieć wykonanie szachtów teletechnicznych (po 1 szt na
bramę), w którym znajdować się będą instalacje teletechniczne

d) oczyszczenie oraz malowanie balustrad klatki schodowej

Przedmiar robót:
 przedmiar robót może nie zawierać informacji o których mowa nad zdjęciami

