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               Załącznik nr 1 do Zaproszenia  
 
 
 
(Pieczątka Wykonawcy)  

FORMULARZ OFERTOWY  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień nie przekraczających 
równowartości kwoty 30 000 tys.euro:  

„Remont klatek schodowych w budynku Rodziny Stangów  5 szt.2, Sportowa 2 szt. 2 w 
Kisielicach” 

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA L-W  
82-550  Prabuty ul. Ogrodowa 16 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

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

 

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

Osoba do kontaktów  

Telefon  

E-mail  

SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Zaproszeniu, opisie technicznym i przedmiarze robót do składania ofert na„ Remont klatek 

schodowych w budynku Stangów 5 szt. 2, Sportowa 2 s zt. 2 w Kisielicach” 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: 

Cena ofertowa 
netto 

……………………………………………………………..……………………zł 

VAT 8% 

………………………………………………………………….………..…………zł 

Cena ofertowa 
brutto*  

…………………………………………….……………………………….……zł 

* Cena ofertowa wynika z zał ączonego kosztorysu ofertowego 

Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówie nia na okres ………. miesi ęcy 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:60 dni od podpisania umowy. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania 
nam zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej z projektem - Załącznik 2 do 
Zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. OŚWIADCZAMY , że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 
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2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności dysponujemy 
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego  zamówienia. 

7. OŚWIADCZAMY , że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 
do składania ofert.  

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

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

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

 

 

 

 

..........................................., dnia............................... r. 

 

 

  .......................................................................... 
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 


