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Załącznik  Nr 1   

O F E R T A 

 

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

     (pieczątka wykonawcy) 

 

DANE WYKONAWCY 

    Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………..  

    Adres: ulica ……………………..kod………….. miejscowość ………………………... 

    tel.: …………………………… fax:……………………………... 

 

Nawiązując do nadesłanego zaproszenia do złożenia oferty znak CeM- 2021/821/W6, 

prowadzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zgłaszamy przystąpienie do 

postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania p.n.: „Kompleksowa modernizacja 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 31 w Węgorzewie”. 

 

Oferowana cena za wykonanie całości zadania wynosi: 

Wariant I - Remont dachu, w tym instalacja odgromowa, balkonów oraz elewacji 

budynku. 
Cena Brutto (z podatkiem VAT): ................................................ zł 

(brutto słownie: …………………………………………………………………………….) 

Netto: ……………………………….…….. zł  

 

Wariant II - Remont dachu, w tym instalacji odgromowej oraz balkonów. 

Cena Brutto (z podatkiem VAT): ................................................ zł 

(brutto słownie: …………………………………………………………………………….) 

Netto: ……………………………….…….. zł  

 

__________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 

1. Cena ta obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia wyszczególniony  

w zaproszeniu. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wycenę wszystkich robót objętych przedmiotem 

zamówienia jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 zostało określone na podstawie kosztorysu 

ofertowego. Deklarujemy wykonanie robót w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego . 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do: 
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a) dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztorysu na 

podstawie, którego dokonaliśmy wyceny oferty. Kosztorys ten będzie sporządzony 

metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej i będzie zawierać: 

• składniki cenotwórcze na podstawie których dokonano wyceny oferty (R-g, Kp, 

Kz, Z) takie same jak na niniejszym formularzu ofertowym 

• tabele elementów scalonych, 

• zestawienie materiałów z podaniem cen jednostkowych, 

• zestawienie sprzętu z podaniem cen jednostkowych. 

b) podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

 

___________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 

5. Udzielamy 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru  

końcowego. 

6. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. 

7. Przystępując do zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego 

składamy oświadczenia, że: 

a) dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy; 

b) jesteśmy (nie jesteśmy) płatnikami podatku VAT od towarów i usług, nasz numer 

NIP …………………………………………………………………...… 

c) jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON …………………...…….. 

8. Oświadczamy, że w przypadku unieważnienia postępowania lub nie dokonania wyboru 

oferty przez Zamawiającego nie będziemy wnosić jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych lub roszczeń o zawarcie umowy w stosunku do Zamawiającego. 

9. Oferta złożona na ........... kolejno ponumerowanych zapisanych stronach  

od strony numer .............do strony numer …….... (łącznie z załącznikami) ……………… 

 

 

……………………………………, dnia …………………... 

              (miejscowość)  

 

____________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 


