
 

                                                                                                        Wrocław, dnia  ………………. 

 

 

 

    Wspólnota Mieszkaniowa                                                              

   „Małachowskiego 2-6, Dąbrowskiego 46-50” 

    pl. Strzelecki 20  

    50 – 224  Wrocław  

                                                          

    

OFERTA 
 

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………….. 

Adres wykonawcy  ………………………………………………………….……………………. 

Telefon/ e-mail   ……………………………………………………………………….…………. 

Nr NIP               …………………………………… REGON     ………………………………… 

 

Zadanie Nr 1  

Oferujemy  demontaż i montaż  6 szt. drzwi wejściowych do budynku  mieszkalnego przy                      

ul. Dąbrowskiego 46-50 i ul. Małachowskiego 4-6 we Wrocławiu zgodnie z otrzymanym 

zapytaniem oraz projektem. 

 

w kwocie  ……………….….. netto ( słownie: ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………...……………………) 

 

w okresie  od …………………..         do   …………………………. 

 

Zadanie Nr 2  

Oferujemy  demontaż i montaż  5 szt. drzwi wejściowych do piwnic budynku  mieszkalnego przy                      

ul. Dąbrowskiego 46-50 i ul. Małachowskiego 4-6 we Wrocławiu zgodnie z otrzymanym 

zapytaniem. 

 

w kwocie  ……………….….. netto ( słownie: ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………...……………………) 

 

w okresie  od ………………..         do   …………………………. 

 

 

 

 



 

Zadanie Nr 3 

Oferujemy  demontaż i montaż 5 szt. okienek przy drzwiach wejściowych do budynku  

mieszkalnego  przy ul. Dąbrowskiego 46-50 i ul. Małachowskiego 4-6 we Wrocławiu zgodnie                 

z otrzymanym zapytaniem oraz projektem. 

 

w kwocie  ……………….….. netto ( słownie: ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………...……………………) 

 

w okresie  od ………………..         do   …………………………. 

 

Zadanie Nr 4   
Oferujemy wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynku mieszkalny wraz                     

z podłączeniem do systemu dwóch furtek zewnętrznych  oraz montaż  czytników pastylek 

domofonowych przy drzwiach piwnicznych oraz w kratach do komory śmietnikowej dla 

Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Dąbrowskiego 46-50 i ul. Małachowskiego 4-6 we 

Wrocławiu zgodnie z otrzymanym zapytaniem. 

 

w kwocie  ……………….….. netto ( słownie: ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………...……………………) 

 

w okresie  od ………………..         do   …………………………. 

 

 

W załączeniu oferta wraz z specyfikacją materiałową.  

 

Oświadczam, że podana cena obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotowego zadania. 

Oświadczam, że firma:  

- dokładnie zapoznała się z zakresem prac i uzyskała wszelkie informacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, 

- zapoznała się z przedłożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową  zapytaniem ofertowym i nie 

wnosi żadnych uwag, 

- posiada wiedzę, doświadczenie, sprzęt i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia             

w  zakresie  złożonej oferty,  

- udzieli 36 miesięcznej gwarancji na materiały i należyte wykonanie umowy, 

-  na okres udzielonej gwarancji wnosi zabezpieczenie należytego wykonania według własnego 

wyboru w formie: 

a) kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości całości prac netto, albo  

b) gwarancji ubezpieczeniowej , albo  

c) gwarancji bankowej . 

 

                                                                                                                                                                                 


