
nazwa, adres 

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

 

      Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 

      Ul. Dworcowa 11 

      58-530 Kowary 

 

OFERTA 
       Nawiązując do zaproszenia do składania ofert   na wykonanie usług kominiarskich w 
budynkach komunalnych  administrowanych przez ZEZK  w Kowarach w roku 2016 . 

W zakresie określonym w zał. nr.1 i przewidywanymi kosztami warunkującymi wykonanie i odbiór 
przedmiotu zamówienia. 

I. Oferuj ę wykonanie : 
1. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowego, spalinowego, 

wentylacyjnego) od palenisk nieprzemysłowych z wybraniem i 
wyniesieniem sadzy z budynku – 1 przewód 

 

 

.............. zł brutto. 

2. Odgruzowanie przewodu kominowego włącznie z wykuciem i 
zamurowaniem otworów pomocniczych/ materiał wykonującego 
usługę/, wystawieniem protokołu odbioru – 1 przewód.  

                                                                                                                  

 

................zł brutto  

3 Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-
kominowych w budynkach: podłączenia dymowe, spalinowe, 
wentylacyjne – 1 podłączenie. 

 

.............. zł brutto 

4. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz ustalenie 
przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo – kominowych 
w budynkach wraz z wydaniem protokołu i zaleceń – ryczałt za 
jedną klatk ę schodową.  

 

 

............... zł brutto 

5. Wydanie pisemnej opinii do wszelkiego rodzaju podłączeń 
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach: 
jednorodzinnych – ryczałt za 1 budynek (do dwóch mieszkań) 

, 

 

 

............... zł brutto 
- wielorodzinnych za każde podłączenie urządzeń grzewczo – 
kominowych. 

 

............... zł brutto 
 

6. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń w oparciu o wydaną 
opinię (wpis do opinii ). 

 

............... zł brutto 

7. Sprawdzenie szczelności przewodu /spalinowego, dymowego, 
wentylacyjnego/  – 1 przewód 

 

.............. zł brutto 

8. Wymiana drzwiczek  wyczystnych   - 1 szt. 

 

 

.............. zł brutto 

 



II . W terminie     01.02.2016r – 31.01.2017r 

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

IV  . Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą 30 licząc od dnia złożenia oferty. 

V. Oświadczam, że projekt 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 . 

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

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

VIII . Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 


