
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Na wykonanie, dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych, na terenie należącym 

do Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

przy ul. Armii Krajowej 37-41 w Kaliszu (62-800) 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Usługa wykonania dostarczenia i montażu  dwóch nowych wiat śmietnikowych,  

2. Dane techniczne wiaty 1 i 2 wg załączonego projektu (załącznik nr 3): 

- szerokość 600 cm, 
- głębokość 400 cm, 
- wysokość frontu 240 cm, 
- wysokość tyłu 220 cm, 
- poszycie na ścianach i drzwiach wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubości min 0,6 mm- 
kolor RAL 8017 ,  
- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych min 50x50x2 
mm , 
- dach jednospadowy z blachy trapezowej- kolor RAL 8017 
- przestrzeń między dachem, a górnym panelem (od wys. min 190 cm) wypełniona siatką. 
- Blachy trapezowe zamontowane 5 – 6 cm od najwyżej położonego punktu przygotowanych 
fundamentów. 
- furtka dwuskrzydłowa z blach trapezowej- kolor RAL 8017 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej - kolor RAL 8004  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin dostawy i wymiany przedmiotu zamówienia: do dnia 20 grudnia 2021 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, nazwę firmy 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:  

Pocztą tradycyjną, mailową (lokator@tbs.kalisz.pl) lub osobiście na adres: Kaliskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, al. ks. J. Popiełuszki 3, w terminie do dnia 

30.09.2021r. do godz. 12:00 

 

 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2. Wzór Umowy 

Załącznik nr 3 – projekt wiaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…………………….. 



 

 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

 

OFERTA 

 

Na wykonanie, dostawę i demontaż  dwóch wiat śmietnikowych o wymiarach 600 cm x 400 cm. 
 

Dane dotyczące oferenta: 
 

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

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

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

NIP: ……………………………………………… 
 

Oferujemy  wykonanie, dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych 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) 


