
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
 
Żnin, dn .............................. 

 
................................................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  na: „Świadczenie usług kominiarskich w budynkach 

gminnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie”. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

          1.1 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych: (za przewód) 

 cenę netto: ..................................... zł; podatek VAT: .................................. zł 

 cenę brutto: ...................... zł (słownie: ................................................................................... złotych). 

    1.2 Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych: (za przewód) 

 cenę netto: ..................................... zł; podatek VAT: .................................. zł 

 cenę brutto: ...................... zł (słownie: ................................................................................... złotych). 

          1.3 Czyszczenie przewodów kominowych dymowych: (za przewód) 

 cenę netto: ..................................... zł; podatek VAT: .................................. zł 

 cenę brutto: ...................... zł (słownie: ................................................................................... złotych). 

   1.4  Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: (roczna) 

 cenę netto: ..................................... zł; podatek VAT: .................................. zł 

 cenę brutto: ...................... zł (słownie: ................................................................................... złotych). 

         1.5 Wykonanie zaleceń jednorazowych: 

                                                                                                                      brutto: 

• wydawanie opinii kominiarskich – za szt.                        ………………….. (w tym VAT ……...%) 

• udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca     .............................. (w tym VAT ..........%) 

lub przebijaka bez wykucia otworów pomocniczych – za 1 szt. przewodu 

• odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych    .............................. (w tym VAT ...........%) 

lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworów pomocniczych- za 1 szt. przewodu 

• badanie – pomiar obecności tlenku                                  .............................. (w tym VAT ...........%) 

węgla w lokalu – za lokal 

• wypalanie przewodu kominowego z                                ...............................(w tym VAT ...........%) 

zalegającego kreozotu (smoły) 

• sprawdzenie przewodu za pomocą kamery inspekcyjnej 

na podczerwień wraz z zapisem na płycie CD-R – za jeden    ............................... (w tym VAT ...........%) 

przewód kominowy bez względu na ilość kondygnacji i 

wymiary przewodu – za 1 szt. przewodu 

• inwentaryzacja przewodów kominowych za każdy        ................................(w tym VAT ............%) 

sprawdzony lokal 

• sporządzenie dokumentacji wraz z pomiarami  i dok.    ................................(w tym VAT ............%) 

fotograficzną (przy nagłej interwencji) – za budynek 

• ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń       ................................ (w tym VAT ............%) 

grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem ekspertyzy 

zawierającej wskazania rozwiązań technicznych – za 1 lokal 



• ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji        ...............................(w tym VAT ........... %) 

w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza 

wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych- za 1 lokal 

• przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych, 

w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców  .............................. (w tym VAT ...........%) 

i rysunków oraz opisem stanu technicznego – za 1 budynek 

• przeprowadzenie próby szczelności przewodu                   ..............................(w tym VAT ...........%) 

kominowego z pomiarem obecności tlenku węgla w lokalu – za lokal            

• koszt przyjazdu na interwencję                                         ................................(w tym VAT ...........%) 

       (bez kosztów robienia protokołu) 

• wymiana drzwiczek kominowych i kratek wentylacyjnych 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2016 r. do 15.12.2018 r. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

 aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS* 

 kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia 

 zaświadczenie o nie zaleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

 zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym.   

 

 

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

pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

..................................., dn. .............................. 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 


