
 
 

 

 

 

 

 

    Suwałki, dn. 17.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2018/NON/3 

1. Zamawiający i Inwestor: 

Zamawiający/Zarządca: 

ZNB. Nieruchomości s.c. Iwona Bargłowska, Sylwester Cimochowski 

ul. Andersa 9 A, 16-400 Suwałki 

Inwestor:  

Wspólnota Mieszkaniowa ,,Park nad Hańczą” Noniewicza 3 A, B, C, D, E 

ul. Noniewicza 3 A, 16-400 Suwałki 

NIP 844-235-16-05, REGON 200 77 79 75 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:  

- montażu okrągłych nasad kominowych K14 ALFAWENT fi150 w kolorze grafitowym na 

adapterach montażowych – około 250 szt.  

- montażu nasad kominowych obrotowych dla mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji 

– około 10 szt. na adapterach montażowych. 

Na budynkach mieszkalnych przy ulicy Noniewicza 3 A, B, C, D, E w Suwałkach. 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie będzie realizowane w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.  

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą: 

Sylwester Cimochowski - tel. 790 467 668 

8. Opis sposobu przygotowania ofert:  

Oferta musi być sporządzona pismem czytelnym, cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, 

zamkniętym opakowaniu oraz oznaczyć następująco „Montaż nasad kominowych.”  i opatrzone 

nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

9.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w sekretariacie przy ulicy Andersa 9 A w Suwałkach, do 7  maja 2018 rok do 

godz. 1030. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 1100. 

10. Opis kryteriów oceny ofert 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - jedyne kryterium.  

13.  Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Formularz ofertowy. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr tel/fax: …………………………………………… / ……………………………………… e-mail …………………………………………. 

 NIP ……………………………………………………………   REGON …………………………….………………………………………. 

Nawiązując do  zapytania ofertowego nr 01/04/2018/NON/3 - ,,Montaż nasad kominowych”,  oferuję  

cenę ryczałtową w wysokości: 

1. Za montaż okrągłej nasady kominowej K14 ALFAWENT fi150 w kolorze grafitowym na adapterze 

montażowym wraz z niezbędnymi obróbkami ……………………. zł brutto za 1 szt. (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

2. Za montaż nasady kominowej obrotowej dla mieszkań znajdujących się na ostatniej kondygnacji 

na adapterze montażowym wraz z niezbędnymi obróbkami ………………………….. zł brutto za 1 szt. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

 

1. Oświadczam, że posiadam wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności 
zawodowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa w której się znajduję zapewnia należyte  
wykonanie zamówienia. 

3. Oświadczam, że posiadam zdolność techniczną i zawodową zapewniającą należyte  wykonanie 
zamówienia.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją postępowania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas 30 dni. 
6. Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

 

…………………………… dnia ......................2018 r.      ………………………………………………………………… 

                                                          /podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 

 

 

 

 


