
Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

-  W z ó r    f o r m u l a r z a    o f e r t y   -  

 

 

 

..…………………., dnia ………………… 

 

…………………………………………… 

            Pieczęć Wykonawcy  

 

O F E R T A 

z dnia …………………………………………………………. 

dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego, na witrynie internetowej www.msmdom.pl i w prasie lokalnej 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

 

Realizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi w 

podziemiu, na działce nr ewidencyjny 251/54 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w 

Szubinie.   

 

w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej w dalszej treści w skrócie SIWZ) wraz z załącznikami, projekcie 

umowy, dokumentacji projektowej wymienionej w Załączniku nr 5 do SIWZ,  

i oferujemy cenę kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w wysokości: 

 

netto ......…….……….…………………….…...…………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………… zł )  

brutto ……………………….……………………….……zł 

(słownie:…………………………………………………………………………….zł ) 



zgodnie z wypełnioną tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Podział ceny na 

składniki”.  

 

2. Oświadczamy, że: 

1) oferowana przez nas cena będzie stanowić podstawę do ustalenia ryczałtowego 

wynagrodzenia w umowie, 

2) zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji 

lokalnej miejsca budowy, do dokumentów przetargowych nie wnosimy 

zastrzeżeń, 

3) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń 

oraz, że w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

we wskazanym terminie i miejscu na warunkach istotnych postanowień 

umowy dołączonej do SIWZ, 

4) w przypadku zamówienia dodatkowego nie przekraczającego 20 % wartości 

ustalonego wynagrodzenia dla zadania deklarujemy jego wykonanie w ramach 

odrębnego zlecenia stosując przy kalkulacji ceny tego zlecenia składniki 

cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym robót budowlanych: 

a)  Stawka roboczogodziny [ R-g ]                ..……. zł 

b) Koszty pośrednie od Robocizny i Sprzętu [ Kp (R,S) ]  ……….% 

c) Koszty zakupu Materiałów [ (Kz (M) ]     ..……. % 

d) Zysk od Robocizny, Sprzętu, Kosztów pośrednich od Robocizny i od 

Sprzętu    [ Z( R, S, Kp (R,S ))]      ……… % 

3. Zobowiązujemy się wykonać, po akceptacji Zamawiającego zamówienie siłami 

własnymi i przy pomocy podwykonawców (tj. innych osób na zasadach art. 474 k.c.) 

w zakresie robót oznaczonych w wypełnionym Załączniku nr 13 do SIWZ  

dołączonym do niniejszej oferty. 

4. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie ……………………… miesięcy tj. nie 

dłuższym niż wymagany przez Zamawiającego. 

5. Udzielamy gwarancji: 

1)  w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących obiektu na okres 

…………..., 

2) w zakresie urządzeń zamontowanych w obiekcie na okres ……………., 

tj. nie mniejszy niż wymagany przez Zamawiającego.   



6. Termin płatności faktur przejściowych i końcowej 21 dni od dnia dostarczenia faktury 

Zamawiającemu, przy czym płatność pierwszej faktury przejściowej nastąpi nie 

wcześniej niż 3 miesiące od  rozpoczęcia robót.   

7. Okres związania ofertą 45 dni od daty ostatecznego dnia składania ofert. Mamy 

świadomość, że Zamawiający może przedłużyć termin ważności złożonej oferty o 

kolejne 15 dni. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

(należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do oferty, w szczególności 

wymagane przez Zamawiającego i określone w SIWZ)  

 

1) ………………………………………………………………………………… 

2)  ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………… 

11) ………………………………………………………………………………… 

12) ………………………………………………………………………………… 

13) ………………………………………………………………………………… 

14)  …………………………………………………………………………………. 

15) …………………………………………………………………………………. 

16) …………………………………………………………………………………. 

17) ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Firmy) 


