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3. Oświadczenia oferenta : 

a/Oferent oświadcza ,że zapoznał się ze specyfikacją zakresu robot i warunkami do 

ogłoszonego  przetargu oraz przedmiotem zamówienia bezpośrednio przy wytypowanej 

lokalizacji. 

 

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

                                                                 ( podpis oferenta) 

b/Oferent oświadcza ,ze akceptuje projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji. 

 

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

                                                                 ( podpis oferenta) 

c/Oferent oświadcza ,że udziela na wykonanie robót gwarancji na  

 

okres…………………………………………. 

 ( dla robót remontowych min.36 m-cy ) 

 

4. Termin płatności zakończonych i odebranych robót :  

 

…………………………………………………………………….. 

                 (termin nie krótszy niż 30 dni) 

 

5.  Załączniki do oferty: 

 

1. Wpis do ewidencji gospodarczej lub wpis do KRS. 

2.   Kopia uprawnień budowlanych i przynależność OIIB kierownika budowy. 

3.   Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał  

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

      4.   Zakres działalności firmy. 

      5.   Referencje. 

      6.   Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie § 17 

Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcą. 

      7.   Ubezpieczenie OC firmy w zakresie prowadzonej działalności. 

      8.   Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami   do Urzędu Skarbowego. 

      9.   Oświadczenie o  niezaleganiu z opłatami do ZUS. 

     10.  Kopie atestów, certyfikatów, świadectw, aprobat technicznych, deklaracji zgodności  

            na materiały, które będą wbudowane w obiekt. 

     11.  Podpisany projekt wzoru umowy. 

     12.  Kosztorys ofertowy, szczegółowy stanowiący podstawę wynagrodzenia  

ryczałtowego. 

 

6. Oferta została złożona na ………………..ponumerowanych stronach. 

 

Do oferty dołączono ……… sztuk  załączników określonych w załączonym wykazie 

załączników do oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                             / podpis oferenta/ 
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAKRZEWO” 

ul. Robotnicza 246     82-300 Elbląg 

NIP 578-000-17-32 

Tel. 055 2356902   Fax. 055 2356902 

email: sekretariat@zakrzewo.elblag.pl 
 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                              

…………………………………….. 

                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

                                                      O F E R T A  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

                      ( pełna nazwa oferenta ,adres siedziby, nr telefonu, NIP, REGON) 

1. Na wykonanie zakresu prac ujętych w specyfikacji przetargowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                             ( nazwa robót do wykonania ) 

2.Wartość netto /brutto wykonania całości prac ujętych w punkcie 1, w rozbiciu na 

poszczególne budynki: 

l.p. lokalizacja Ilość 

{szt.} 

Cena netto Cena brutto 

1. Robotnicza 248 7   

2. Robotnicza 250 7   

3. Robotnicza 252 7   

4. Wiejska 34 16   

5. Sz. Szeregów 1-2 20   

6. Okulickiego  4-9 60   

7. Kalenkiewicza 18-20 30   

8. Kasprzaka 7-9 30   

9. Okulickiego 1-3 30   

10. Okulickiego 10-12 30   

11. Okulickiego 13-14 20   

 Razem 257   
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