Załącznik nr 1
……………………………………………..
Pieczęć oferenta z danymi

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Kolbuszowej
ul Piłsudskiego 111 A,
36-100 Kolbuszowa

FORMULARZ OFERTOWY
Do zapytania z dnia 12. 10. 2017 r.
Oferent: ……………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 12. 10. 2017 r. Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej, ul Piłsudskiego 111A, oferuję:
Za wykonanie przeglądów oraz dokonanie oceny stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia
- przegląd pięcioletni, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. poz. 1623 z poźn. zm.) oferuję cenę brutto, która wynosi
……………………….…… słownie zł ………………….………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
• zapoznałem się z zapytaniem ofertowym zamówienia i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,
• w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
• uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.

……………………………………………. , dnia: ………………………………….…
…………………………………………………….
Podpis oferenta - upoważnionego

Załącznik nr2

Wykaz oraz lokalizacja obiektów budowlanych do wykonania przeglądu stanu technicznego
zgodnie z art.62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm. ) w 2017 r. do zapytania ofertowego z dnia 12. 10. 2017.
Lp.
1
2
3

Nazwa obiektu
Budynek socjalno-techniczny
Budynek pompowni

8
9
10
11

Budynek dmuchaw /kraty schodkowej
Budynek Rozdzielni Głównej
/Agregatorni
Budynek Stacji Odwadniania Osadu
Wiata na osad
Ciąg technologiczny na oczyszczalni
ścieków
Budynek hydroforni
Budynek stacji uzdatniania wody
Budynek agregatu prądotwórczego
Zbiorniki wody pitnej

12

Zbiorniki wyrównawcze

13

Budynek hydroforni wraz z
budynkiem gospodarczym

14

Budynek magazynu z częścią socjalną

15

Budynek pompowni

4
5
6
7

Lokalizacja
Oczyszczalnia
ścieków Kolbuszowa
Dolna ul. Łąkowa
j.w.

Uwagi
Kubatura : 920 m3

j.w.
j.w.

Kubatura
pompownia : 207 m3
Kubatura : 529 m3
Kubatura : 269 m3

j.w.

Kubatura : 141,5 m3

j.w.
j.w.

5 obiektów

Kolbuszowa Górna
Widełka
Widełka
Widełka
Kolbuszowa, ul.
Sokołowska/Werynia
Werynia
Kolbuszowa, ul.
Piłsudskiego
Kolbuszowa, ul.
Polna

Kubatura: 378 m3
Kubatura: 1133 m3
Kubatura: 66 m3
2 sztuki
2 sztuki
Kubatura: 612 m3
Kubatura: 45 m3
Kubatura: 1355 m3
Kubatura: 90 m3

