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Załącznik nr 1  do Formularza Przetargowego 

 

/Nazwa i adres oferenta/ 

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

                                                                                                                                                       / miejscowość i data/ 

Postępowanie Nr 4/Rb/2019 

 

 

OFERTA dla Zadania Nr 1 - Matejki 11 

 

 
        Spółdzielnia Mieszkaniowa  

          „Zatoka” 

        ul. Matejki 9 

        14-500 Braniewo 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

............................................................... na wykonanie ………………………………………………………………

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

zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu Przetargowym,  

 

1.  Oferujemy wykonanie robót remontowo-budowlanych będących przedmiotem zamówienia za 
kwotę: 

Zadanie Nr 1 ……………………………………………………………………..………..………..………..….. zł brutto. 

W tym:  

1. Zabezpieczenie siatką metalową wylotów kominów wentylacyjnych……………..……... zł brutto. 

2. Zaopatrzenie okapów lukarn w rynny od strony wejść do budynku oraz wiatrołapów w rynny i 

rury spustowe………..………..………..………..………..………..………..………………..………..… zł brutto. 

3. Usunięcie, transport i utylizacja eternitu………..………..………..………..………..………..... zł brutto. 

4. Remont i odnowienie wiatrołapów z wykończeniem wewnętrznym jak na klatce schodowej, 

wyprawa tynkarska z zewnątrz jak na całym budynku wraz z malowaniem; parapety 

klinkierowe; wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną 

........………..………..………..………..………..………... zł brutto. 

 

 

Dodatkowe roboty remontowo-budowlane dla Zadania Nr 1 nieprzewidziane w przedmiocie 

zamówienia będą wykonywane wg określonych składników kosztorysowania: 

-      Stawka za roboczogodzinę netto (R) – .................... zł  

- Koszty Pośrednie (Kp)            – .....................% liczone do (R + S) 

- Koszty Zakupu (KZ)           – .....................% liczone do (M) 

- Zysk (Z)                                      – .....................% liczone do (R + S + Kp)  
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Powyższe składniki kosztorysowe dotyczyć też będą ewentualnych robót dodatkowych zleconych 
w oparciu o osobne zlecenia pisemne. 

 

2. Roboty remontowo-budowalne stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:    

Zadanie Nr 1 ………………………………………………………………..  

 

3.Prace określone w zadaniu związane z ociepleniem budynku wykonamy w technologii: 
........................................................................... z zastosowaniem  zawartych w niej materiałów. 

4. Zastosujemy styropian: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………... 

5. Zastosujemy blachodachówkę: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..……….. 

 

6. Na całość wykonanych robót udzielamy zamawiającemu gwarancji: 

    - ……………… m-cy roboty związane z wymianą pokrycia dachowego i robotami 
towarzyszącymi, 
   - ….…………... m-cy na pozostałe roboty budowlane. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Formularzem Przetargowym (w tym ze wzorem umowy), i nie 
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte; 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia na miejscu i w 
momencie składania oferty przedmiot zamówienia jest nam znany w całości oraz nie wnosimy w 
tej sprawie żadnych uwag i zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Formularzu 

Przetargowym, tj. do dnia .................................................. (wpisać termin z Formularza 

Przetargowego) 

Roboty remontowo-budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w kooperacji z 

Firmą 

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

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

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu    
  i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

11.  Oferta została złożona na ………. stronach, kolejno ponumerowanych od nr …...........  do nr 
……..…. (wraz z załącznikami). 

12. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……..… 

    do …………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

    nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. *Kosztorys ofertowy dla Zadania Nr 1 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

7. ……………………………………………. 

8. ……………………………………………. 
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9. ……………………………………………. 

10. ……………………………………………. 

11. ……………………………………………. 

12. ……………………………………………. 

13. ……………………………………………. 

14. ……………………………………………. 

 

 (proszę dopisać pozostałe załączniki) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                                                             
Pieczęci i podpisy upoważnionych osób 


