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FORMULARZ   OFERTY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :  

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 20 
we Wrocławiu, w imieniu której działa zarządca nieruchomości Spółka ATENA & HJW 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:    

SPORZĄDZENIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ stanu technicznego:  
 fundamentów,  
 izolacji ścian piwnicy, 
 ścian konstrukcyjnych, 
 stropów,  
 elementów konstrukcyjnych dachu,  
 poszycia dachowego, 
 balkonów na elewacji frontowej,  
 kominów i ścian kominowych, 
 kanalizacji sanitarnej, 
 instalacji odgromowej. 

Ekspertyza techniczna ma wskazywać przyczyny powstania ujawnionych nieprawidłowości, 

ocenić ich wpływ na stan techniczny obiektu (bezpieczeństwo użytkowania i konstrukcję 

obiektu). Ponadto ekspertyza ma wskazywać zakres i sposób usunięcia nieprawidłowości 

poprzez wskazanie konkretnych czynności (robót budowlanych),  jakie należy wykonać, aby 

doprowadzić obiekt do odpowiedniego stanu technicznego. 

  
NAZWA OFERENTA:  
 
.................................................................................................................................................................... 

 

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

 

.................................................................................................................................................................... 
( nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko właściciela (li ) 

 

Adres e-mail:  ............................................................................................................................................ 

  

   

NIP  Nr   ......................................................Nr  telefonu  ......................................................................... 

 

OFERUJĘ OPRACOWANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ stanu technicznego:  
fundamentów, izolacji ścian piwnicy, ścian konstrukcyjnych, stropów, elementów 
konstrukcyjnych dachu, poszycia dachowego, balkonów na elewacji frontowej, kominów 
i ścian kominowych, kanalizacji sanitarnej i instalacji odgromowej, 
za kwotę ryczałtową w wysokości: 

 

............................zł brutto (słownie: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................). 

 

Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty prac koniecznych do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji. 
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TERMIN WYKONANIA:  ................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

Data .........................            .............................................. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE : 
 

 Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 Oświadczam, że sytuacja finansowa mojego Zakładu zapewnia wykonanie przedmiotu 

zamówienia bez przestojów i terminowo. 

 Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

 Oświadczam, że Zakład mój nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego 

postępowanie upadłościowe. 

 Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzę techniczną, doświadczeniem, potencjałem 

ekonomicznym i technicznym, sprzętowym oraz zatrudniam wykwalifikowanych pracowników 

zapewniających prawidłową realizację zamówienia.  

 Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na obiekcie, który jest przedmiotem zamówienia 

i uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

 

 

 

 

 

 

Dnia .........................................         ......................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 


