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FORMULARZ  OFERTY 
 

ZAMAWIAJĄCY :  

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości wymienionych w Załączniku nr 1 w imieniu których 

działa zarządca nieruchomości: ATENA & HJW Spółka z o.o., 50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 6. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:    

Okresowa kontrola polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz  jego otoczenia, 
w tym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, (zgodnie z art. 62 ust. 1  

pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane) w lokalach mieszkalnych 

i użytkowych oraz w częściach wspólnych poszczególnych nieruchomości.   

Zapytanie ofertowe obejmuje dokonanie okresowych przeglądów 414 budynków 
stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (tj. ok. 7561 lokali mieszkalnych 

i użytkowych) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 404 091,32 m2. 
 
Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczna liczba budynków w których zostanie przeprowadzona 

okresowa kontrola może ulec zmianie. 

 
NAZWA OFERENTA:  

.................................................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................... 

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

 
ADRES e-mail:  ……………………......................................................................................................... 

  

   

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

 

OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ JEDNOSTKOWĄ BRUTTO 
W WYSOKOŚCI: 
 

Cena za 1m2 powierzchni użytkowej: ………..……. zł brutto (słownie: ........................................ 

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

Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać zmianie 

i waloryzacji. 
 

 

 

Dnia ………………………….     …………………………………. 

        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
 
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE : 

 
 posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia;. 

 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 sytuacja finansowa mojego Zakładu zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia bez przestojów 

i terminowo. 

 nie zalegam z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 Zakład mój nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe. 

 

 

 

Dnia ………………………….     …………………………………. 

        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty: 
- odpis uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności i aktualne zaświadczenia potwierdzające 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób mających wykonywać kontrole; 

 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać (poprzez dołączenie do oferty stosownego 
dokumentu np. referencji), że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał minimum 50 szt. odrębnych okresowych (5-letnich) przeglądów budynków. 
 


