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FORMULARZ   OFERTOWY

na wykonanie usługi do 130 000 zł

I.  Zamawiający
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 32A, 05-822 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 120 29 10 lub 11  
e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

II.  Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji odgromowej na budynku ul. Poniatowskiego 3 w Grodzisku Maz.
Budynek dwukondygnacyjny. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą  

III.  Zakres robót remontowych
Zakres prac obejmuje:
- montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej  - ok.66,87 mb(montaż zwodów poziomych  prętem fi 8
mocowanych na uchwytach betonowych w tworzywie sztucznym PCV, przystosowanych do mocowania na
powierzchni dach za pomocą kleju)
- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej-48,00mb,
- łączenie pręta o średnicy 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 75 szt.,
- montaż złączy do rynny  okapowej na dachu 6szt,
-montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut w instalacji odgromowej 6szt,
-pomiar  instalacji  odgromowej  /istniejący  uziom  otokowy  przystosować   do  aktualnych  norm  w  zakresie
dopuszczalnej oporności  uziemień Ro≤ 10Ω  /
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.

IV.  Forma złożenia oferty
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2022 r. w formie:
- pisemnej: w siedzibie Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

IV.  Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa:   ...........................................................................................................................................….......
Adres:     .............................................................................................................…............................….....
NIP:         .............................................………………………………………………………………………......
REGON:  ...........................................………………………………………………………………………........
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………telefon……………………………...…

V. Oświadczam że:
1.  Zapoznałem się  z  opisem przedmiotu  zamówienia,  uzyskałem informacje  konieczne do przygotowania

i złożenia oferty i nie wnoszę zastrzeżeń.
2. Projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

VI.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:........................................................zł.
podatek VAT 8 % tj......................…………...….zł.
cenę brutto:.......................................................zł.
słownie brutto: ................................................................................................................…………..........
zgodnie  z  załączonym  kosztorysami  ofertowymi,  w  którym  uwzględniłem  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.

VII.  Termin wykonania prac  ………....…  (ilość dni na realizację zamówienia)

VIII.  Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:
1.  wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe.
2.  podpisany projekt umowy.
3.  aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
4.  uprawnienia zawodowe dozoru i eksploatacji.

      …......…...…………………                                                 ……………………………………
                 /miejscowość, data/                                                                                               /podpis osoby  uprawnionej/

                      pieczęć Wykonawcy
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