
nazwa, adres 

tel. ................ faks.................... 

 

      Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 

      Ul. Dworcowa 11 

      58-530 Kowary 

 

 

OFERTA 

  Nawiązując do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na obsługę węzła cieplnego i kotłowni 
opalanych gazem  w obiektach   zarządzanych przez ZEZK  w Kowarach w latach 2021/2024. 

W zakresie określonym w instrukcji dla oferentów i przewidywanymi kosztami warunkującymi 
wykonanie i odbiór przedmiotu zamówienia . 

I. Oferuję wykonanie obsługi węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem  za miesięczne 
wynagrodzenie .................................zł. brutto  w tym podatek VAT 23 % tj.  
……………… 

 sł. /................................................................................................................/ 
      oraz w rozbiciu na obiekty : 

Węzeł cieplny 

1. Kowary ul. Matejki                                 -     ......................................... za 1 m-c zł.  brutto 
      Sezon grzewczy  01.10-30.05 - 8 m-cy 

   

Kotłownie gazowe: 

 

1.  Kowary ul. Jagiellońska 5                         - ............................................ za 1 m-c zł.  brutto 

      Cały rok 

2.  Kowary ul. Leśna 12                                  - ............................................ za 1 m-c zł.  brutto 

    Sezon grzewczy  01.10-30.05 - 8 m-cy 

II. Oferuję wykonanie obsługi  kotłowni gazowej Kowary ul. 1-go Maja 4  za miesięczne 
wynagrodzenie .................................zł. brutto  w tym podatek VAT 23 % tj.  
……………… 

 sł. /................................................................................................................/  
   Sezon grzewczy  01.10 – 30.05  - 8 m-cy 

 

III . W terminie od dnia   01.09.2021 do dnia 31.08.2024r 

 

IV . Oświadczam, że zapoznałem się ze instrukcją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, posiadam    
niezbędne informacje do przygotowania oferty. 



 

V . Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą do dnia 14.09.2021r 

 

VI . Oświadczam, że wzór umowy został przeze mnie  zaakceptowany i zobowiązuje się w 
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych  w nim warunkach i 
zaproponowanym  przez zamawiającego terminie .  

 

VII . Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku  VAT / 

VIII. Oświadczam, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są 
kompletne i zgodne z prawdą.  

IX. Załącznikami do  niniejszej  oferty są: 

- .............................................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................................. 

- ..............................................................................................................................................................................  

- ..............................................................................................................................................................................  

- ..............................................................................................................................................................................  

- ..............................................................................................................................................................................  

- ..............................................................................................................................................................................  

- ..............................................................................................................................................................................  

Kowary dn. ...................     podpis  osoby upoważnionej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


