
                                  

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 40MDK/2016 

 

 

OFERTA 

 

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

      (nazwa i siedziba Oferenta) 

Do 

       Miejskiego Domu Kultury 

       ul. Wojska Polskiego 1/1 

       72-600 Świnoujście 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 40//MDK/2016 do złożenia oferty cenowej na 

wykonanie usługi pn.: „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej i olejowej w 

obiektach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”, przedkładam następującą ofertę: 

 

1.Oferuję następującą miesięczną stawkę  za wykonanie w/w usługi: 

 

a. Opłata za nadzór kotłowni olejowej w Filii MDK Karsibór przy ul. 1-go Maja 40  

..............................zł. netto + należny podatek VAT 23%.....................zł, co stanowi kwotę 

brutto....................zł. x 12 miesięcy w roku 

 

b. Opłata za nadzór kotłowni gazowej w Filii Warszów przy ul. Sosnowej 18  
……………….….zł netto + należny podatek VAT 23%......................zł, co stanowi kwotę brutto 

……………zł. x 12 miesięcy w roku 

 

c. Opłata za nadzór kotłowni gazowej w Filii MDK Przytór  przy ul. Zalewowej  40  

..............................zł. netto + należny podatek VAT 23%.....................zł, co stanowi kwotę 

brutto....................zł. x 12 miesięcy w roku 

 

2.Do oferty załączam: 

a) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia, 

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

c)  dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia tj.:  

-  aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (do dozoru nad urządzeniami kotłowni i instalacji c.o i 

c.w.u na gaz i olej opałowy oraz do sprawdzania stanu technicznego i szczelności instalacji 

gazowych), 

-   aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru, 

d)  oświadczenie o posiadaniu uprawnień do obsługi kotłów wymienionych w pkt. I niniejszego 

zapytania ofertowego. 

e)  aktualną opłaconą polisę, potwierdzającą, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

 



                                  

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 40MDK/2016 

Oświadczam że : 

 1.  Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 2. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych    

postanowieniach, warunkach, miejscu i terminie określonym przez Miejski Dom Kultury. 

 

 

 

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

      data sporządzenia oferty          podpis Oferenta 

 

 


