Załącznik nr 1
Druk „OFERTA”
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
NIP. …………………………………………… REGON ………………………………………
e-mail: …………………………………………………………
Tel. kontaktowy ………………………………………………
Do Zamawiającego :
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42
w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez Towarzystwo Budownictwa

Społecznego sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel. (067) 258-50-53,
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
Nawiązując do zaproszenia z dnia 12.02.2020r. do złożenia oferty na realizację zadania pn:
„ Remont elewacji frontowej i bramy przejazdowej budynku przy Al. Zdobywców Wału
Pomorskiego 42 w Wałczu ” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

W tym poszczególne roboty 1,2,3,4,5 wynoszą:
1/Remont elewacji frontowej.
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

1

2/Remont ścian bramy przejazdowej.
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

3/ Remont sufitu w bramie przejazdowej.
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

4/ Remont posadzki w bramie przejazdowej.
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

5/Remont instalacji elektrycznej w bramie przejazdowej.
Lp

Składowe ceny oferty

Wartości

1

Łącznie cena wykonania zamówienia brutto

……................................ zł

2

Cena oferty brutto – słownie : ……...................................................................................................
……........................................................................................................................... ..........

3

Wartość podatku VAT w cenie oferty - stawka ………….... %

...................................... zł

4

Cena wykonania zamówienia netto

........................................ zł

2

Oświadczamy, że:
a. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń,
b. zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiotowe zamówienie: 48 miesięcy, licząc
od daty końcowego odbioru robót ,
c. akceptuję istotne warunki umowy wskazane w zaproszeniu,
d. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część zadania podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(należy opisać część zadania lub wpisać nie dotyczy)
e. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i
złożenia oferty,
f. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i posiadamy
zaświadczenie(wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
nr.....................................................................................................................wydane przez
…………………………………….....................................................................................
dnia ……………………………………………………………………………………….
g. posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania robót budowlanych określonych
przedmiotem zamówienia,
h. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
i. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
j. oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Do oferty załączam:
1. Oświadczenie ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , lub oświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. Oświadczenie ,że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o
działalności gospodarczej.
4. Kserokopii opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku ,inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
5. Przedstawienie referencje za wykonanie robót budowlanych w zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia - minimum 2 szt. + załącznik nr 2 wykaz prac podobnych ,
6. Oświadczenie że Wykonawca akceptuje istotne warunki umowy wskazane w zaproszeniu.
7. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………..
Data

……………………………………………………………………
podpis uprawnionego przedstawiciela(i)Wykonawcy
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