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……………………….. 
Miejscowość, data 

 
 
.…………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy  
NIP/REGON, Tel./Fax 

                       
                                                      Gmina Kielce  

       Miejski Zarząd Budynków  w Kielcach  
                                         ul. Paderewskiego 20 

                           25-004 Kielce 
 
 
 

O F E R T A  
                     

Nawiązując do zaproszenia z dnia 27.11.2020 r. dotyczącego złożenia oferty na udzielenie zamówienia 
pn.: 
„Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni zlokalizowanych w 
budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem usług określonym w zaproszeniu za: 
cenę ogółem brutto ( łącznie z podatkiem VAT):  ............................................................................. zł, 
słownie:   ............................................................................................................................................. zł 
w tym: 

 

Lp. 

 

Adres kotłowni 

 

Rodzaj 
kotłowni 

 

Ilość 
kotłów  

 

Cena zł 
netto/m-c 

 

Ilość m-cy 
pracy 
kotłowni 

 

VAT % 

 

Cena zł 
brutto 
(5*6*stawka    
VAT) 

1             2              3                4               5               6                7               8 

Kotłownie zlokalizowane w budynkach mieszkalnych  

1. Ściegiennego 270A olejowo-
gazowa 

2  12 8  

2. Ściegiennego 270D gazowa 1  12 8  

3. Malików 150 gazowa 3  12 8  

4. Jagiellońska 26 gazowa 2  12 8  

5. Jagiellońska 60A gazowa 2  12 8  

6. Kochanowskiego 14 gazowa 2  12 8  

7. Piekoszowska 57 gazowa 2  12 8  
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8. Czarnowska 11 gazowa 1  8 8  

9. Górników 
Staszicowskich 20 

gazowa 1  8 8  

Kotłownie zlokalizowane w budynkach u żytkowych  

10. Paderewskiego 20 gazowa 1  8 23  

11. Skibińskiego 10A gazowa 2  8 23  

                                                                                                                                    
Wartość ogółem  zł (brutto) 

 

 
Uwaga: wszystkie ceny i wartości należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Oświadczamy, że powyższa wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z 

pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia. 
3. Oświadczamy, że: jesteśmy / nie jesteśmy  (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
    zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia 
    oferty. 5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: od …. ............................................  
    do ..........................................................................................................  
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności: w okresach miesięcznych do 30 dni od daty 
    złożenia faktury. 
7. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5%   
     zaoferowanej ceny brutto, wniesiemy w formie .................................................................... …… 
8. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponujemy osobami  
    zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  
    zapewniającej wykonanie zamówienia. 
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  
    sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
    rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,  
    wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
    w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*)  
    *) 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 np. przez jego wykreślenie. 

 
 W załączeniu: 
• Druk nr 1 – Wykaz osób 

 
 
 
 

            ………………………………………………………. 
                                                                                                                            ( Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby 
                                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy) 


