
  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 
   ........................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

NIP ………………………… 

 

Nr tel. ……………………… 

 

e-mail (wykonawcy)……………………………….  

 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa 

„BURSZTYN” 
ul. Fabryczna 5/8-9 
98-400 Wieruszów 

 
 

O F E R T A  
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące  remontu 10 kominów wentylacyjnych  na 

bloku  przy ul. Kordeckiego 4 w Wieruszowie będącego w zasobach SMLW  

BURSZTYN  w Wieruszowie : 

 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za: 

 

a. wartość netto: …………………PLN 

b. podatek VAT ( …….%): …………………PLN 

c. wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN 

słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………... 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania robót 

objętych przedmiotem zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie  

do 15 lipca 2018 r. 

4. Oświadczamy, że udzielamy ......... miesięcy  gwarancji na roboty budowlano- dekarskie. 

5. Oświadczamy, że zobowiązanie gwarancyjne zostanie udzielone w formie pisemnej,  

 i przekazane zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót (protokół odbioru).  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją   zamówienia i nie wnosimy  żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem. 

7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz gwarantuje ich spełnienie. 

8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe oraz zdolność kredytową. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą  niż ………………zł (słownie 

……………………….), co potwierdzamy załączoną do oferty kserokopią polisy 

dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność przez wykonawcę. W przypadku 

uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez okres trwania umowy do ostatecznego 



  

odbioru robót, zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  w wysokości co najmniej 

………………… zł (słownie………………………………………..) Zobowiązujemy się 

po każdorazowym odnowieniu polisy niezwłocznie przedłożyć kserokopię 

Zamawiającemu.  

 

 

11. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty: 

  

Lp. Nazwa dokumentu 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 
 
 
 
 

.......................................................                                                      ......................................................................... 

              miejscowość i data                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób upoważnionej(ych)                                         

                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawca 

 

 

 


