
Ciechanowiec  20.09.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2021 

na wykonanie okresowych przeglądów kanałów wentylacyjnych i okresowych 

przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Ciechanowcu. 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO. 

Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz. U. 2017 poz. 933). 

I. Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu 

ul. Wojska Polskiego 5C  18-230 Ciechanowiec  

NIP 722-000-27-08 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie przeglądów kanałów wentylacyjnych 

i przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową w Ciechanowcu. 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. usługa na wykonanie przeglądu stanu technicznego bezprzewodowych instalacji 

zasilanych gazem płynnym propan – butan z butli gazowych w 259 lokalach 

mieszkalnych; 

2. usługa na wykonanie przeglądy stanu technicznego i drożności przewodów 

wentylacyjnych w 259 lokalach mieszkalnych; 

3. usługa na wykonanie przeglądu stanu technicznego i drożności przewodów 

wentylacyjnych i spalinowych w czterech kotłowniach osiedlowych zasilanych olejem 

opałowym; 

4. usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu i wymiana osprzętu odbywać się 

będzie na koszt  właściciela lokalu. 
 

III. Termin realizacji zamówienia. 

Termin wykonania: od 10.10.2021r. do 05.11.2021r. 
 

IV. Oferta zawierać powinna: 

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego; 

2. Kopia aktualnych uprawnień do  wykonywania przeglądów gazowych i kwalifikacji 

mistrza w rzemiośle kominiarskim. 

V. Kryterium wyboru oferty: 

100% cena brutto za wykonanie przeglądu w jednym lokalu mieszkalnym. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na nasz adres : 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu; ul. Wojska Polskiego 5C,  

18-230 Ciechanowiec      tel. 86 2771292 

Termin złożenia oferty:     do dnia 5 października 2021r. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia. 

  



załącznik do zapytania ofertowego nr. 5/2021 

 

OFERTA 

na wykonanie okresowych przeglądów kanałów wentylacyjnych i okresowych 

przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Ciechanowcu. 
 

Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu ul. Wojska Polskiego 5C, 

18-230 Ciechanowiec 

Wykonawca: 

Nazwa …....................................................................................................................................... 

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

Adres .….......................................................................................................................................  

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

NIP  …..................................................   REGON................................................................... 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................. 

 

I. W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 5/2021 z dnia 20.09.2021 r. na wykonanie 

okresowych przeglądów kanałów wentylacyjnych i okresowych przeglądów gazowych 

w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

w Ciechanowcu , oferuję: 

- wykonanie przeglądu stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych za 

cenę:...............................zł (słownie ……..……………………………………..….) 

brutto za przegląd w jednym lokalu. 

- wykonanie przeglądu stanu technicznego bezprzewodowych instalacji zasilanych 

gazem płynnym propan-butan za cenę:............................zł (słownie 

…………………………………………..….) brutto za przegląd w jednym lokalu. 

- wykonanie przeglądu stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych 

i spalinowych w kotłowni osiedlowej zasilanych olejem opałowym  za cenę 

:............................. zł brutto za przegląd w jednej kotłowni. 

II. Zapoznałam/łem liśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/simy  do niego 

zastrzeżeń. 

III. Odbiorem wykonania przedmiotu zamówienia będą protokoły wyników przeglądu 

wystawione dla każdego lokalu osobno. 

IV. Termin płatności faktury za wykonany przedmiot zamówienia 14 dni od dnia 

złożenia u Zamawiającego. 

  Pieczęć  i podpis oferenta 

 

…........................................ dnia …........................          ……………………………….  

 

 


