
 

FORMULARZ   OFERTY 
 
ZAMAWIAJĄCY :  
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Roosevelta 7 w imieniu 
której działa: ATENA & HJW Spółka z o.o., 50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 6 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:    
zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na: 
-wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  (w częściach wspólnych  
i  w lokalach mieszkalnych i użytkowych)  
- wykonaniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej (w częściach wspólnych  
i  w lokalach mieszkalnych i użytkowych)  
- likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła ( w lokalach mieszkalnych i użytkowych) 
- wykonaniu robót wykończeniowych na klatce schodowej,  
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym  

we Wrocławiu przy ul. Roosevelta 7 
 

NAZWA OFERENTA:  
 

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

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

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

 
 

ADRES e-mail:  ……………………......................................................................................................... 
 
 
NIP  Nr   ......................................................Nr  telefonu  ......................................................................... 

 

 

OFERUJĘ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: - za wynagrodzenie ogółem brutto                     
w kwocie (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) : 
 

.................................................................. zł brutto  

(słownie:  ............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
UDZIELAM GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty budowlane na okres :   
 
.................................................................................................................................................................... 
                                                                                   (w latach) 
 

TERMIN WYKONANIA:  ................................................................................................................... 
(w tygodniach) 

 
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE : 
 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
3) sytuacja finansowa mojego Zakładu zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia bez 

przestojów i terminowo, 
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4) nie zalegam z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
5) Zakład mój nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, 
6) dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, 

sprzętowym oraz zatrudniam wykwalifikowanych pracowników zapewniających prawidłową 
realizację zamówienia,  

7) zapoznałem się z załączoną do zapytania dokumentacją projektową i nie wnoszę do niej uwag, 
8) zapoznałem się z postanowieniami umowy, która została dołączona do zapytania ofertowego  

i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na zawartych warunkach  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 

Uwaga! 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie dostarczyć uprawnienia 
budowlane osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji umowy:  
a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, 
b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych, 
c) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń cieplnych. 
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie gwarantujące należyte i zgodne z umową wykonanie 
robót, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, 
tj. ……..(słownie…..) czyniąc to poprzez złożenie weksla In Blanco wraz  z deklaracją 
wekslową. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy weksel, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni  
od daty ostatecznego odbioru robót. Wykonawca wyraża zgodę na skasowanie  
i komisyjne zniszczenie weksla przez Zarządcę nieruchomości wspólnej – Spółkę ATENA 
& HJW Sp. z o.o., w przypadku jego nieodebrania przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść na rzecz Zamawiającego, w terminie co najmniej 
3 dni przed ostatecznym odbiorem robót wykonanych w ramach II etapu, zabezpieczenie 
w formie pieniądza w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, jako 
zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń w ramach gwarancji.  

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zwróci na pisemny wniosek 
Wykonawcy w ciągu 15 dni, po przeprowadzeniu i dokonaniu gwarancyjnego przeglądu 
robót, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Dodatkowo przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć polisę 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
 
 
Dnia ………………………….     …………………………………. 

       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 


