
 

 

 

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblagu 

Projekt współfinansowany  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020 
                                                  

                                                                                                                                                                                                       

…………………………………………………………… 

                                                                                                                            (miejscowość i data)                        

                                                       

O F E R T A 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

1. Na wykonanie zakresu prac wg  poniższego zestawienia : 

-  Montaż opraw LED  10 W z czujnikami ruchu i zmierzchu  nad  drzwiami wejściowymi    

do wind  wraz z wykonaniem niezbędnych linii zasilających od najbliższej istniejącej oprawy 

z trwałym mocowaniem korytek instalacyjnych do stropów piętrowych oraz montaż opraw 

Led w przedsionkach wiatrołapów. 

- Montaż opraw LED  10 W z czujnikami zmierzchu nad  drzwiami wejściowymi                  

do budynku (numer administracyjny). Wzór stanowi załącznik nr 1. 

- Montaż opraw LED  10 W z czujnikami ruchu i zmierzchu  nad  drzwiami wejściowymi               

do przedsionka UTB w poziomie „zero”. 

 

2.Wartość oferty: 

3a.   wartość netto:  

………………………………………………………………………………………………....... 

3b.   wartość brutto; 

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

3.Cena netto i brutto dla poszczególnych lokalizacji - załącznik nr 2. 

4. Harmonogram realizacji robót – załącznik nr 3. 

5. Oświadczenia oferenta : 

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

ogłoszonego  przetargu oraz przedmiotem zamówienia bezpośrednio przy wytypowanej lokal  

......……………………………………….......……………………………..…(podpis oferenta) 

 



 

 

b/Oferent oświadcza, że 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)       

6. Termin płatności zakończonych i odebranych robót:  

…………………………………………………………….(termin nie krótszy niż 30 dni) 

7.  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 § 1  

     Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcą. 

 7. Ubezpieczenie OC firmy w zakresie prowadzonej działalności. 

 8. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami   do Urzędu Skarbowego. 

 9. Zaświadczenie 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 oraz załączniki do oferty nr 1, 2, 3. 

 12. Kosztorys ofertowy, szczegółowy stanowiący podstawę wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

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

 

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

załączników do oferty. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            /podpis oferenta/ 


