
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6,  

98 – 355 Działoszyn, tel./fax. 0 (43) 841 30 35, NIP 832 – 000 – 39 - 03 

                               Działoszyn, 19.06.2020 r.  

SM/XXVIII/ 150  /2020 

Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie 

ul. Grota Roweckiego 6,  

98-355 Działoszyn 

NIP: 832-000-39-03, REGON: 730098726 

 Nazwa strony internetowej zamawiającego: www.smnadwarta.pl 
 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

 

• Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wykonaniu okresowej, rocznej kontroli 

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 

obiektu;  

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; 

 

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane  (Dz. U. 2019 

poz. 1186 ze zm. ze zm.); 

• Zapytanie nie obejmuje kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

 

I.Do obowiązków oferenta należeć będzie wykonanie powyższej kontroli zgodnie z ustawą prawo 

budowlane w tym: 

- wykonanie i przekazanie do siedziby Spółdzielni podpisanych protokołów pokontrolnych, 

wskazując w nagłówku „Protokół z kontroli okresowej raz na rok”. Ponadto protokół 

powinien zawierać: podstawę prawną, datę przeprowadzenia kontroli, charakterystykę budynku, 

stan techniczny elementów obiektu oraz urządzeń, wnioski i zalecenia.  

II.Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową powinna, przed jej rozpoczęciem, zapoznać się z 

protokołami z poprzednich kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczących usterek, 

wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów instalacji. 

 

 Wykaz obiektów podlegających kontroli: 

 - bloki mieszkalne – ilość 25, w tym: 

 10 obiektów o kubaturze ok. 3730 m3; 
 6 obiektów o kubaturze ok. 7000 m3; 
 4 obiekty o kubaturze ok.7550 m3; 
 2 obiekty o kubaturze ok. 4 929 m3; 

 1 obiekt o kubaturze ok. 14 912 m3; 

 1 obiekt o kubaturze ok. 10 000 m3; 

 1 obiekt o kubaturze ok. 12 000 m3; 

 - budynek kotłowni wraz z pomieszczeniami biurowymi; kubatura ok. 9 000 m3; 

 - 1 garaż murowany – ilość stanowisk 6;  

- budynek przystanku PKS; kubatura ok. 1400 m3; 

 - pawilon handlowy; kubatura ok. 320 m3; 

 - plac zabaw; 

- plac zabaw z elementami siłowni plenerowej; 

- siłownia plenerowa. 

 

http://www.smnadwarta.pl/
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf
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Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 
 

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

 Termin wykonania usługi: do dnia 31.08.2020 r.  

Termin podpisania umowy: 01-03.07.2020 r.  
 

 

IV.  OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna: 

 - być opatrzona pieczątką firmową bądź pieczątką z numerem uprawnień; 

 - posiadać datę sporządzenia; 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

 - być podpisana czytelnie przez oferenta. 

Do oferty należy załączyć: 

- kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

 - kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zaświadczenia o przynależności do 

Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej; 

 - inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1); 

- referencje potwierdzające wykonanie przeglądów budowlanych. 

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) oferentów, którzy chociażby jednego z zamówień wykonywanych na rzecz Spółdzielni  

w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonali z należytą 

starannością;   

b) oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których 

upadłość ogłoszono;  

c) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne;   

d) osoby fizyczne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych;  

e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

f) oferentów, którzy świadczyli usługi na rzecz Spółdzielni i wypowiedzieli umowę/y  

o świadczeniu usług z wyłącznej winy oferenta. 
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V. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY: 

 

Komisja przetargowa dokonuje oceny ofert biorąc pod uwagę poniższe kryteria: 

 
a) cena: 

 

Pc = 
𝑪 𝒏

𝑪 𝒐
 x 100%, gdzie: 

 
Pc – ilość punktów procentowych przyznana ocenianemu oferentowi; 

Cn – najniższa cena spośród zaoferowanych przez oferentów; 

Co - cena ocenianego oferenta. 

 

b) referencje: 

 

     Pr = 
𝑹 𝒐

𝑹 𝒏
 x 100 %, gdzie: 

 

Pr - ilość punktów procentowych przyznana ocenianemu oferentowi; 

Rn  - największa ilość referencji; 

Ro  - ilość referencji. 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 29.06.2020 r., tj. (poniedziałek) do godz. 1500   

w formie papierowej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie,  

ul. Grota Roweckiego 6, 98-355 Działoszyn lub dostarczona osobiście do sekretariatu 

spółdzielni pod w/w adresem w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500. 

2.  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kontrola stanu 

technicznego obiektów budowlanych 2020”. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.06.2020 r.. Osoby składające oferty będą 

poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie bądź mailowo w dniu  

30.06.2020 r..  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Wyłoniony w toku niniejszego konkursu wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie 

informacji z nazwą i siedzibą firmy na stronie internetowej spółdzielni. 
 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 
 

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Patocki pod numerami telefonów 694 462 914 

lub (43) 81 13 317 oraz adresem email: przetargi@smnadwarta.pl 

Cena 95 %

Referencje 5%

mailto:przetargi@smnadwarta.pl
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad 

Wartą” w Działoszynie z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 6, 98 – 355 Działoszyn, zwana 

dalej Administratorem, 

▪ Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Sebastian Białkowski e-mail: 

sbialkowski@wp.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy SM/XXVIII/     /2020  tj. rocznej kontroli 

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych. 

▪ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

▪ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana 

zdaniem Przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana – narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO; 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@bytom.sr,gov.pl
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VIII. PROJEKT UMOWY: 

Umowa zlecenie 

z dnia ___.___.2020 r., 
zawarta w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą”, ul. Grota Roweckiego 6, 98 – 355 Działoszyn, 

pomiędzy: 

SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „NAD WARTĄ” z siedzibą w Działoszynie, 98-355, ul. Grota Roweckiego 6, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013373, NIP: 8320003903, zwaną 

dalej ”Zleceniodawcą”, którą reprezentują łącznie:  

1. …………………   - …………………………… 

2. …………………   - …………………………… 

 

a: ……………………………….……………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

§ 1. 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością zadania pod 

nazwą: ”Roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie – część budowlana” – wg art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.); zakres usługi nie obejmuje kontroli instalacji wentylacyjnej  

i przewodów kominowych, zgodnie z ofertą z dnia ………………….  r. 

2. Prace  zlecono  zgodnie  z  § 2 „Regulaminu  zlecania  dostaw  i  usług  obcym wykonawcom”  w  Spółdzielni  

Mieszkaniowej NAD WARTĄ w Działoszynie. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

4. Szczegółowy zakres zadania obejmuje: 

a) Wykonanie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące  

działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;  

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; 

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane Dz.U 2019 poz. 1186 z póżn. zm 

przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

b) Sporządzenie protokołów (w wersji papierowej – po 1 egz. dla każdego obiektu) z przeprowadzonych 

przeglądów obiektów budowlanych uwzględniających: 

- ocenę stanu technicznego obiektów;  

- w przypadku wystąpienie usterek, wykonanie podziału na:  

b1) usterki istotne (tj. mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, osób lub mienia) wraz z dokładnym  

opisem usterek (rodzaj, zakres, powierzchnia, lokalizacja uszkodzenia) i określeniem terminu  

usunięcia usterek (niezwłocznie lub „do dnia…”); 

b2) usterki dotyczące bieżącej konserwacji (tj. inne niż opisane w pozycji usterek istotnych) wraz  z  

dokładnym opisem usterek (rodzaj, zakres, powierzchnia, lokalizacja uszkodzenia); 

c) wyznaczenie terminów kolejnych przeglądów lub ewentualnych badań; 

d) orzeczenie o dopuszczeniu obiektu do dalszej eksploatacji podpisane przez osobę posiadającą właściwe  

uprawnienia budowlane; 

e) ewentualne sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przeglądów obiektów budowlanych. 

5. Wykaz obiektów budowlanych, dla których Zleceniobiorca dokona kontroli stanu technicznego, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2. 

 

Zlecenie będzie wykonywane w okresie od dnia……………………. do dnia 31.08.2020 r. 

Osoba kontaktowa:  ………………………… - Zleceniodawca;  

     ………………………… - Zleceniobiorca. 

§ 3. 

 

1. Z tytułu wykonanych czynności opisanych w §1 niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w 

kwocie netto …………………. złotych (………………………………………………………………….  

złotych brutto). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Zleceniobiorca wystawi rachunek/fakturę za wykonanie przedmiotu umowy, jednorazowo po bezusterkowym 

odbiorze przedmiotu umowy. 
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5. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wypełnione i podpisane przez Zleceniobiorcę protokoły pokontrolne, 

co będzie równoznaczne z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę, potwierdzone 

sporządzonym i podpisanym przez strony protokołem odbioru. 

6. Miejscem przekazania protokołów, o których mowa w ust. 5, będzie siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad 

Wartą” w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 6, 98 – 355 Działoszyn. W przypadku wniesienia zastrzeżeń co 

do przedmiotowej dokumentacji, Zleceniobiorca jest obowiązany w terminie do 14 dni do ich usunięcia i 

przekazania kompletnej dokumentacji Zleceniodawcy. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone przez Zleceniodawcę w formie polecenia 

przelewu na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury. 
 

§ 4. 

 

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy innej osobie bez 

zgody Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, zgodnie  

z udzielonymi wskazówkami. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zachować i przestrzegać wszelkie wymogów sanitarnych wskazanych przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 

Zleceniobiorca:  

a) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przeglądów tak dalece, że jest prawdopodobne, że nie zdoła ich 

zakończyć w terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy; 

b) wykonuje prace bez przestrzegania przepisów BHP lub ppoż. 

c) nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego. 

W przypadku opóźnienia wykonania umowy o co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonego w § 2 terminu niniejszej 

umowy. 

§ 5. 

 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania określonego w § 2 

niniejszej umowy chyba, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca, w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

3. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne przepisy prawa ogólnie obowiązującego. 

 

§ 7. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

 

Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej umowy. 
 

§ 9. 

 

Strony oświadczają, że będą przetwarzały dane osobowe do celów związanych z realizacją niniejszej umowy 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

 

§ 10. 

 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie na drodze ugodowej. 

W przypadku braku rozstrzygnięcia, będą dochodzić je na drodze sądowej według właściwości miejscowej 

Zleceniodawcy. 
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§ 11. 

 

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

          Zleceniodawca             Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

Do wykonania przedmiotu umowy, Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 31 obiektów zlokalizowanych na 

terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie: 

 

1. Blok nr 1 – ul. Armii Krajowej; 

2. Blok nr 2 – ul. Armii Krajowej; 

3. Blok nr 3 – ul. Armii Krajowej; 

4. Blok nr 4/5 – ul. Grota Roweckiego;  

5. Blok nr 6 – ul. Armii Krajowej; 

6. Blok nr 7 – ul. Sportowa; 

7. Blok nr 8 – ul. Sportowa; 

8. Blok nr 9 – ul. Sportowa; 

9. Blok nr 10 – ul. Sportowa, 

10. Blok nr 11 – ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego; 

11. Blok nr 12 – ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego; 

12. Blok nr 13 – ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego; 

13. Blok nr 15 – ul. Konopnickiej; 

14. Blok nr 16 – ul. Starzyńskiego; 

15. Blok nr 17 – ul. Konopnickiej; 

16. Blok nr 18 – ul. Bolesława Chrobrego; 

17. Blok nr 19 – ul. Piłsudskiego; 

18. Blok nr 20 – ul. Piłsudskiego; 

19. Blok nr 21 – ul. Piłsudskiego; 

20. Blok nr 22 – ul. Piłsudskiego; 

21. Blok nr 23 – ul. Piłsudskiego; 

22. Blok nr 24 – ul. Piłsudskiego; 

23. Blok nr 25 – ul. Piłsudskiego; 

24. Blok nr 26 – ul. Piłsudskiego; 

25. Blok nr 27 – ul. Piłsudskiego; 

26. Budynek kotłowni i administracji – ul. Grota Roweckiego 6; 

27. Budynek Delikatesy – ul. Usługowa 5; 

28. Budynek PKS – ul. Piłsudskiego; 

29. Budynek garaży wielostanowiskowych ul. Piłsudskiego 26; 

30. Plac zabaw – ul. Piłsudskiego 26; 

31. Plac zabaw z elementami siłowni plenerowej - ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego 12; 

32. Siłownia plenerowa – ul. Sportowa 9. 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

adres mailowy: …………………………….               ................................., dnia ............................ 
(miejscowość) 

.........................................................................     

 

…………………………………………..… 
     

 Nazwa, adres, nr telefonu wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej, rocznej kontroli polegającej 

na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; zgodnie z art. 62 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane  ( Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm. ze zm.); 

obiektów budowlanych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” 

 w Działoszynie, składam niniejszym ofertę, podejmując się jednocześnie wykonania powyższego 

zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą 

starannością. 
 

 
Cena netto wynosi ……………………………… zł 

 

(słownie: ……………………………………………………… złotych …………/100) 

 

Cena brutto wynosi: ………………………………. zł. 

 

(słownie: ………………………………………………………. złotych ………./100) 
 

Proponowany przez oferenta termin realizacji: …………………………………………….…. 

Warunki i termin płatności: ……….. dni licząc od daty złożenia faktury/rachunku  

u zamawiającego. 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Jest mi znany zasób obiektów budowlanych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” 

będący w zarządzie niniejszej spółdzielni, którego przegląd dotyczy. 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy 

je bez zastrzeżeń. 

3. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w zapytaniu ofertowym z 

dnia 19.06.2020 r. oraz przewidziane prawem. 

4. Wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 

5. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.  

6. Zobowiązuję się, że w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy dojdzie  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykaz załączników: 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość  i data Podpisano 

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf

