
   ZAPROSZENIE

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o.  jako administrator

Wspólnot Mieszkaniowych  oraz budynków i  lokali  Gminy Gołdap zaprasza do

składania ofert na przeglądy zakresie określonym zapisami art. 62  ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020 roku, poz. 1333). 

Oferta powinna zawierać:

a) nazwę i siedzibę oferenta – pieczątka firmowa w nagłówku,

b) zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,

c) cenę jednostkową (brutto) za określony przegląd – należy wpisać jakiego przeglądu dana oferta

dotyczy np. instalacja elektryczna w budynkach części wspólne ( strych, klatki i korytarze, korytarze

piwniczne),  przegląd  instalacji  gazowych  cena  za  lokal,  przegląd  przewodów  kominowych  z

zaznaczeniem  dla  budynków  podłączonych  do  sieci  miejskiej  ciepłowniczej,  dla  budynków  z

ogrzewaniem piecowym lokalowych, przegląd wyłączników głównych prądu i przycisków ppoż itp..

d ) kopię uprawnień upoważniających do wykonywania przeglądów w określonej dziedzinie,

Oferta będzie obowiązująca przez rok 2021.

Ofertę sporządzoną według wzoru określonego załącznikiem nr 1 – Formularz ofertowy podpisaną

przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy  należy złożyć w formie papierowej  w

sekretariacie  ADM w Gołdapi  do  dnia  05  stycznia  2021  roku  do  godz.  15  lub  w tym samym

terminie, przekazać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres k.kolodziejska@admgoldap.pl. 

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniony jest kierownik Działu

Technicznego tel. 662 146 430.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej administratora.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania lub unieważnienia postępowania

bez podania przyczyn.

Firmy  współpracujące  obecnie  z  administracją  mogą  złożyć  nowe  oferty  cenowe  bądź

poinformować, że zostają przy obecnych stawkach. 

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3
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Nazwa i adres zakładu

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy
  

 FORMULARZ OFERTOWY  
                                    

TELEFON  KONTAKTOWY: ….............................................

Składam ofertę na  wykonanie  przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62  ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oferta dotyczy przeglądu :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

      

Składam następującą cenę:

…...............................................................................................................................................zł netto 

(słownie: ..............................................................................................................................................) 

podatek Vat....................................................................................................................................... zł, 

co daje kwotę brutto ….................................................................................................................... zł

(słownie brutto:................................................................................................................................ zł).

1. Oświadczam, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z przedstawieniem oferty,
2. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym, wiedzą oraz środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania przeglądów,
3. Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
5. Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

         Gołdap dnia......................................                                             …...............................................
                                                                                                                    (pieczęć i podpis oferenta)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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