
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 
 
 
............................................. 
(pieczątka firmowa Wykonawcy) 
 

Sprawa nr POIS.01.03.02-00-0016/16 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
UJEŚCISKO w Gdańsku 
ul. Płocka 6 
80-180 Gdańsk  

 
 

OFERTA  

z dnia …………………….…….. 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej* (w przypadku 
składania oferty wspólnej należy podać dane wszystkich wykonawców) 
........................................................................................................................................................ 

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

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

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

telefon .................................................................. fax ..................................................................  

e-mail ………………………………………………………. 

NIP  ...............................................................   REGON ........................................................... 

KRS nr …………………………………………. / wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej …………………………………………………………………………………………………..* 

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę/uprawomocniony przedstawiciel*: ……………………… 

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

 
 
I. 

Nawiązując do zapytania ofertowego ogłoszonego w :Bazie konk urencyjno ści”,  w siedzibie oraz 
na stronie internetowej Zamawiaj ącego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w zapytaniu ofertowym pn.: Wykonanie -  tryb ie „zaprojektuj i wybuduj”  robót 
budowlanych polegaj ących na termomodernizacji budynków w ramach zmniejs zenia 
energochłonno ści 20 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „ UJE ŚCISKO” w Gda ńsku. 
 
 
za kwot ę ryczałtow ą netto ...................................... zł.  

(słownie: ....................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................)  

warto ść podatku VAT  ........................................ zł   

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 
co stanowi cen ę ofertow ą brutto ...................................... zł. 



 

(słownie: ......................................... .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................................). 

 

Cena ofertowa brutto stanowi wynagrodzenie ryczałto we i obejmuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym oraz Pro gramie Funkcjonalno – U żytkowym i 
innych udost ępnionych przez Zamawiaj ącego dokumentach zawieraj ących opis przedmiotu 
zamówienia - z uwzgl ędnieniem wszelkich kosztów niezb ędnych do wykonania zamówienia jak 
równie ż prac uznanych przez wykonawc ę za konieczne do wykonania.  
 
Ponadto: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytana ofertowego, wraz z załącznikami oraz z 

wyjaśnieniami i zmianami do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uznaję 
się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem 
wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że składam ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum 
zarządzanego przez …………………………………………………………………………………….......*. 

 
II. 

Udzielamy _________ miesi ęcznej gwarancji jako ści i r ękojmi na wykonane roboty budowlane 
przedmiotu zamówienia , licz ąc od daty odbioru ko ńcowego robót na zasadach okre ślonych w 
Kodeksie cywilnym.  (Uwaga! minimum 48 miesięcy; okres gwarancji jakości i rękojmi należy podać w 
pełnych miesiącach). 
 

III. 
Przedmiot zamówienia (wykonanie dokumentacji projek towej i robót budowlanych) zrealizujemy 
w terminach wymaganych przez Zamawiaj ącego.  
 

 
IV. 

Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć w ramach podwykonawstwa wykonanie następujące części 
zamówienia: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy) 
Następującym Podwykonawcom (odpowiednio):  
 …………………………………….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................. 

(wpisać  nazwy – firmy podwykonawcy) 
 
 

V. 
Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w tym zgodnie ze wzorem umowy, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
VI. 

Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 3 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy. 
 

VII. 
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 60 dni. 
 

VIII. 



 

i. Wadium w wysokości ………………………………. złotych  zostało  złożone  w formie: 

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

ii. Wykonawca oświadcza, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr 

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

 
IX. 

1. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą 
odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego  znajdujące się na placu budowy. 
 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy  
od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą 
odpowiedzialność za powstałe straty. 

 
X. 

Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
składania oferty. 

 
XI. 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do niniejszej oferty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa: ..................................................................................................................... i nie 
powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 

 
XII. 

Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest* małym/średnim przedsiębiorcą. 
 

XIII. 
Oświadczamy, że nie jesteśmy  powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie 
się, wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
XIV. 

Do oferty zał ączamy: 
1…………………………........................................................................................................... 
2…………………………........................................................................................................... 
3…………………………........................................................................................................... 
4................................................................................................................................................... 

XV. 
Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
............................................................ 

(miejscowość, data) 

............................................. 
              (pieczątki imienne i podpisy ) 

 


