
……………….., dnia …………………….. 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 
Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,46-100 Namysłów 

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy:  kod pocztowy: ……………… miejscowość: ………………………………… 

ul. ………………. ………………………….. nr domu: …………………..nr lokalu………………… 

e-mail:……………………………….. ……………., tel./faks……………………………………….. 

osoba reprezentująca : ……………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: …………………………………………. 

KRS: ……………………………………………… 

CEiDG: …………………………………………….* 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w postaci: 

 

Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,46-100 Namysłów: 

1/  pałac o powierzchni  zabudowy 700m
2 
  

2/  budynek terapii o powierzchni zabudowy 873 m
2
 

3/  garaże o powierzchni zabudowy -387 m
2
 

4/  budynek gospodarczy  o powierzchni zabudowy 168,58m
2
 

5/  hydrofornia o powierzchni zabudowy -70,50m
2
 

6/  budynek agregatu o powierzchni zabudowy -50,0m
2
 

7/  domek jednorodzinny o powierzchni zabudowy -102 m
2
 

8/  punkt  poboru wody p.poż, - 1 szt. 

9/  ogrodzenie długości 173,92 mb.,  ilość słupków z klinkieru 46 sztuk, przęseł kutych 45 szt 

10/ szambo  

oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe) oraz sporządzenie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych 

kontroli i badań. 

 

Wartość netto usługi wynosi ……...……….... zł (słownie:…………..………………………………….  

……………………………………………….  + 23% VAT co stanowi …………………….zł brutto, 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………) 

2. Termin realizacji zamówienia: od …………….. do 28.06.2019r. 

3. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z treścią ogłoszenia. 



4. Wykonawca oświadcza, że projekt umowy stanowiący zał. Nr 2 do ogłoszenia został przez niego 

zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego ogłoszono upadłość 

likwidacyjną i/ lub układową; 

6. Wykonawca oświadcza że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania przedmiotu 

umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

7.   Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących   

      mieć   wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

8.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) aktualna polisa Odpowiedzialności Cywilnej, 

2) aktualny wypis z rejestru KRS/CEiDG* 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

                                                                                       Podpis osoby składającej ofertę 

 


