
Załącznik nr 1

...........................................................................             
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu 
o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /Dz. U.  

2013 r. poz. 984  ze zm./ na : 

„Wykonanie usług kominiarskich w budynkach użytkowanych przez BSCK” 

1.  Składając  niniejszą  ofertę,  zobowiązuję/my  się  do  wykonywania  przedmiotu
zamówienia, za cenę:

 „Czyszczenie  przewodów  kominowych  dymowych,  spalinowych,  wentylacyjnych  oraz
przeprowadzenie  okresowej  kontroli  technicznej  przewodów  kominowych  
w budynkach użytkowanych przez BSCK”

 x _________ (A) + …... x _________ (B) + …. x _________  (C) +...... x _________ (D)

= …........................................................  zł cena(netto)

/słownie/ : ….................................................................................................................

podatek VAT: ….......................................................................................................................

cena brutto : ….......................................................................................................................

/ słownie / : ….........................................................................................................................

w tym: ceny jednostkowe za poszczególną usługę:



Rodzaj usługi

Cena
jedno-
stkowa
netto

Podatek
VAT

[23%]

Cena
jedno-
stkowa
brutto

Krotność
czyszczenia

w roku

Cena
łączna
netto

Podatek
VAT [23%]

Cena
łączna
brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

A – cena 
jednorazowego 
czyszczenia 
przewodu 
dymowego

B – cena 
jednorazowego 
czyszczenia 
przewodu 
spalinowego 

C – cena 
jednorazowego 
czyszczenia 
przewodu 
wentylacyjnego

D – cena za 
przeprowa-
dzenie 
okresowej 
kontroli 
technicznej 
przewodów 
kominowych

31

lokali

Razem:   

Oświadczamy że :
1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się i zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie 
zawiera wszystkie koszty związane z jego prawidłową realizacją.
4. Niniejsze zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31.12.2015 r. 
5.Zapoznaliśmy się z treścią umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
6.Termin płatności (przelew) - 14 dni.
7.Gwarantujemy utrzymanie cen ofertowych przez cały czas trwania zamówienia.
8. Przystąpimy do wykonania zamówienia z dniem podpisania umowy.
9. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający będzie się rozliczać wyłącznie 
z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia.

    -----------------------------------------------------
data , podpis osób uprawnionych 

do reprezentacji Wykonawcy


