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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zakupu i wymiany liczników zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana ( demontaż starych i montaż nowych) liczników  

zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy przynależnych od lokali mieszkalnych. Wymagany rok 

produkcji 2016. 

1. Liczniki zimnej wody – 348 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 112 szt. liczników zamontowanych 

w łazienkach lokali mieszkalnych.  

2. Liczniki ciepłej wody – 137 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych) w tym 115 szt. zamontowanych  

w łazienkach lokali mieszkalnych 

3. Ciepłomierze – 102 sztuk (+ 5 szt. rezerwowych), zamontowane w klatkach schodowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin dostawy i wymiany przedmiotu zamówienia: do dnia 20 czerwca 2016 r. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  

do Zapytania Ofertowego. 

2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę 

sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, 

własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego 

imieniu. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać:  do 27 maja 2016r.  

1. Pocztą lub osobiście na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, al. ks. J. Popiełuszki 3, - decyduje data wpływu. 

2. Przestając skan oferty e-mailem na adres: lokator@tbs.kalisz.pl,  

3. Przesyłając faksem podpisany formularz ofertowy na nr 62 766 31 40 . 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

 

……………………….…………………….. 

(miejscowość, data) 

………………………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

 

Zamawiający: 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

al. ks. J. Popiełuszki 3 

62-800 Kalisz 

 

OFERTA 
 

Na zakup i wymianę liczników ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy 
 

Dane dotyczące oferenta: 
 

Nazwa................................................................................................................................... 
 

Siedziba................................................................................................................................ 
 

Nr telefonu/faksu................................................................................................................. 
 

NIP: ……………………………………………… 
 

Oferujemy  zakup i wymianę liczników ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym za łączną kwotę: 

netto: .............................................. zł (słownie: …………………………………………………….……… zł), 

brutto: ............................................. zł (słownie: …..………………………………………………..……… zł), 

w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. ................................................................... zł. 

 

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

……………………………………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 



 

PROJEKT UMOWY  

UMOWA NR  ...../2016 

zawarta w dniu .................  w ………………………………………………...,  
pomiędzy:  
Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy al. ks. Jerzego Popiełuszki 3, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062694, kapitał 

zakładowy 38.872.000 PLN, NIP 618-17-94-690, REGON 250741642, reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a 

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

z siedzibą w miejscowości ................................ 

NIP: ............................ REGON: ................................, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

Zwanym/ą w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i wymiana liczników i ciepłomierzy zgodnie z ofertą  

i zapytaniem ofertowym. 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: 20 czerwca 2016r.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnego z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, zgodnie  
z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ogółem: ……………………… zł.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie na konto Wykonawcy 
podane na fakturze po odebraniu przedmiotu zamówienia, przelewem w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

§ 5 
Informacja o terminie wymiany liczników po uzgodnieniu w Wykonawcą zostanie umieszczona  
na klatkach schodowych przez Administrację. 

§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  
ich nieważności. 

 

 

 

 

 



 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez  sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze stron. 

§9 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam poinformowany/poinformowana przed podpisaniem 

niniejszej umowy, że: 

1. Administratorem danych, których stan e się posiadaczem na mocy wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy, jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa społecznego- Sp. z o.o.  

z siedziba w Kaliszu (62-800), al. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, zarejestrowanym w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sas Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 000006294, kapitał zakładowy 38.872.000 zł, NIP 618-17-94-690, REGON 250741642. 

2. Udostępnione dane osobowe są mi niezbędne w celu wykonania umowy. 

3. Dane osobowe, których stanę się posiadaczem, nie będą udostępnione przez administratora 

danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 

Wykonawca        Zamawiający 


