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Załącznik nr 1 
 

OFERTA 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” 

ul. Wieczorka 7a 

41-100 Siemianowice Śląskie 
 

WYKONAWCA*): 
 

L p Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK *): 
 

Imię i nazwisko/ 

Podmiot 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 
*)wpisać odpowiednio 

 

Przedmiot oferty: 

Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i Stawowej w 

Siemianowicach Śląskich 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowych prac na łączną: Cenę brutto ( w tym obowiązujący 

podatek VAT) ..................................................................zł (słownie: 

................................................................................................................................zł)   w tym: 

Cena netto: …................................................................... zł; 

2. Termin wykonania 26.05.2014 r. 

3. Na wykonanie roboty udzielamy Zamawiającemu 48 miesięcy gwarancji. Bieg gwarancji 

rozpocznie się w dniu następnym licząc od daty końcowego odbioru robót. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią konkursu ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

5. W przepadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy 

i wykonamy roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas ….......... 

7. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty nie dokonaliśmy żadnych zmian                       

w formularzach. 
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9. Zamówienie zamierzamy wykonać siłami własnymi/z wykorzystaniem podwykonawców ** 

Część zamówienia dotyczącą …................................................................................................ 

powierzymy Podwykonawcy/om (jeśli dotyczy)* 

 
* wpisać odpowiednio 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

Spis załączników do oferty: jak w rozdziale V Konkursu ofert 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych. 

3. Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

5. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

7.  Aktualna polisa ubezpieczeniowa 

 

 

Łączna liczba stron/kartek oferty (załączniki stanowią integralna część oferty): …............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...........................                                                            …................................................................. 
             dnia                                                                                             podpis osoby/osób uprawnione j/uprawionych do                                       

                 występowania w imieniu Wykonawcy 


