
FORMULARZ   OFERTY 
 
ZAMAWIAJĄCY:  

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej we Wrocławiu przy  
ul. Gajowickiej 94, w imieniu której działa zarządca nieruchomości ATENA & HJW  
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:    

 Przeprowadzenie kontroli w/w budynku w trybie art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) oraz funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej 
w obiekcie wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów.  

 Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu technicznego kominów 
w w/w budynku, zawierającej inwentaryzację przewodów kominowych 
(wentylacyjnych) z opisem podłączeń do przewodów kominowych ( z podaniem 
lokalizacji połączeń na poszczególnych kondygnacjach), z oceną drożności 
i szczelności przewodów, prawidłowości osadzenia kratek wentylacyjnych 
i spełnienia wymagań dotyczących minimalnej powierzchni kratek, 
prawidłowości wyprowadzenia przewodów ponad dach i prawidłowości ciągu 
w przewodach, a także zawierającej ocenę prawidłowości podłączeń 
do przewodów wentylacyjnych (pod kątem obowiązujących przepisów) oraz 
skuteczności działania wentylacji nawiewno-wywiewnej w poszczególnych 
lokalach mieszkalnych (z opisem sposobu nawiewu powietrza świeżego 
i spełnieniem wymogu zachowania minimalnej krotności powietrza w lokalach, 
zgodnej z Polską Normą); w ekspertyzie należy wskazać w sposób jednoznaczny, 
jakie roboty należy wykonać w celu doprowadzenia przewodów kominowych 
oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej do zgodności z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

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

( nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko właściciela (li ) 
 
NIP  Nr   .............................................      Nr  telefonu  ........................................................... 
 
OFERUJĘ OPRACOWANIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ 
I PRZEPROWADZENIE KONTROLI, dotyczącej budynku mieszkalnego, położonego 
we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 94, 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. 
 

TERMIN WYKONANIA: …………………………………………………………….  
 
 
 
 
Data ………………………………                 …………………………………………………. 
                                                                                        podpis i pieczęć Wykonawcy 
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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 wiedzą 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. 

 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty: 
 

1. Potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych 
wykonawczych bez ograniczeń w danej specjalności (konstrukcyjno-budowlanej 
w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, instalacyjnej w zakresie 
podłączeń do przewodów kominowych i wentylacji nawiewno-wywiewnej) przez 
osoby przeprowadzające kontrolę i sporządzające ekspertyzę techniczną. 
Dodatkowo osoby te powinny potwierdzić, iż mogą sprawować samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie.  

2. Zaświadczające o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
 
 
 
 
 

 
Data ......................................                               ………………………………………………. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


