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         Formularz ofertowy - Załącznik nr 1  do  SIWZ 

                                                    
 

Oferta 
Nazwa wykonawcy : 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Adres wykonawcy : 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

NIP: ______________________ PESEL/REGON: ________________________________ 

 

Tel./Fax : ______________________________________ E-mail: __________________ 

 

Nazwa banku i numer konta: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na: 

 

Wykonanie okresowej co najmniej raz na 5 lat  kontroli stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektów budowlanych oraz ich otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 

odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych i usługowych  zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wola” w Woli. 
 

1) Oferujemy  wykonanie całości przedmiotowego zamówienia do dnia 30.06.2021r. za zryczałtowaną: 
 

kwotę netto:  __________________________ zł 
 

słownie:        _______________________________________________________________________ 
 
stawka VAT 23% 
 
kwotę brutto: __________________________ zł 
 
słownie:        _______________________________________________________________________ 
  
w tym zryczałtowane wynagrodzenie za 1 budynek  wynosi: 
 
kwota netto:  ________________________ zł 
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słownie:        _______________________________________________________________________ 
 
stawka VAT 23 % 
 
kwota brutto: ________________________ zł 
 
słownie:        _______________________________________________________________________ 
 

 

 
3)  Oświadczamy, iż akceptujemy podane niżej ustalenia: 
 

Termin wykonania:   od pierwszego dnia roboczego pod dniu podpisania umowy do dnia 

30.06.2021r. 
Warunki płatności:  do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                                           

z kompletem protokołów z okresowej kontroli  obiektów budowlanych, instalacji 
piorunochronowej i elektrycznej. 
Warunki gwarancji:  1 rok na wykonane przez siebie prace licząc od dnia zakończenia umowy. 
 
4) Do realizacji prac w trakcie trwania umowy zatrudnimy następujących podwykonawców.* 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 (nazwy firm, adresy, nr tel. oraz zakres prac, które będą wykonywać w trakcie realizacji umowy) 
 

/*Jeżeli nie zostaną zatrudnieni podwykonawcy to należy przekreślić cały pkt. 3/ 
 

 

 
5) Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się                     

o udzielenie zamówienia.* 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 (nazwy firm oraz dokładne adresy wraz z nr tel.) 

 
/*Jeżeli  przedmiotowe zamówienie nie będzie realizowane przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia to należy przekreślić cały pkt. 4/ 
 

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                       

a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Miejsce i data: ______________________________

            
czytelny podpis osoby(osób) wskazanych w dokumencie        

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 


