Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa ul. Wolności 57
Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami na kwotę:
Cena za wykonanie rocznych przeglądów
stanu technicznego wszystkich budynków
mieszkalnych TBS Bielawa.

Słownie

Netto
VAT
Brutto

My niżej podpisani oświadczamy, że
• Zapoznaliśmy się z zakresem prac/robót, przeprowadziliśmy wizję lokalną terenu i
otoczenia inwestycji, zapoznaliśmy się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i
posiadamy niezbędne dane do złożenia oferty.
• Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze
jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.
• Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

…............................................................
Data i podpis uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Wykonanie w roku
2021 rocznych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność
TBS Bielawa Sp. z o.o.
Ja (imię i nazwisko)
…........................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa firmy i adres/siedziba)
jako upoważniony na piśmie* , wpisany w rejestrze* w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki określone w ust. IV pkt 1 zapytania ofertowego
tj. sporządziłem w okresie 2 lat poprzedzających datę złożenia niniejszej oferty co najmniej 1
przegląd stanu technicznego obiektu budowlanego lub co najmniej 1 ekspertyzę (ocenę) stanu
technicznego oraz posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami w zakresie wymaganym w zapytaniu ofertowym.

…...............................................................
(miejscowość,data)

…............................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Adres

Ilość lokali
mieszkalnych

Powierzchnia
użytkowa m2

Termin wykonania
przeglądu

Parkowa 15

24

1151,20

1.06.2021

Parkowa 15A

24

1161,60

1.06.2021

Parkowa 17

32

1635,08

1.06.2021

Roweckiego 14

20

1037,28

22.06.2021

Roweckiego 16

20

1615,84

19.06.2021

Sobieskiego 15

24

1195,60

19.06.2021

Grabskiego 10

20

1042,78

24.06.2021

Grabskiego 12

20

1042,78

25.06.2021

Grabskiego 14

20

1042,78

21.05.2021

Żeromskiego 15

15

768,28

30.05.2021

Żeromskiego 17

15

768,28

30.05.2021

Zeromskiego 23

24

1224,90

31.05.2021

Zeromskiego 23A

24

1224,99

31.05.2021

Żeromskiego 19A

15

1137,00

30.05.2021

SUMA

309

