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                                                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

/Pieczęć Wykonawcy/ 

 

OFERTA 

 

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)1: 

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

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

Adres: ul. ......................................... kod pocztowy……………. miasto……………………….. 

województwo: ……………………..……… 

tel. ....................faks: ............................................., na który zamawiający ma przesyłać 

korespondencję 

e-mail: .........................................., na który zamawiający ma przesyłać korespondencję. 

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

NIP: ............................................................., REGON: 

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

 

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie  przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania: 

 

„Remont pokrycia dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” 

z siedzibą w Krakowie ul. Reymonta 18” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 

w SIWZ za cenę: 

 

Cena  netto 

(w zł) 

 

Cena  brutto 

(w zł) 

 …………………………………… zł 

 

 

słownie: …………………………………………………………….. 

                                            
1 W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów 
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………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SIWZ.  

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na okres 36 / 40 / 60 2 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

/w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w nich zawarte. 

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania przedmiotowego zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.  

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /w tym w projekcie umowy/ 

przedmiotowego postępowania. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.          

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

ofertowej. 

10. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych   

      od ...........................  do ......................... . 

11. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty : 

1. .....................................................     2.  .............................................................. 

 

3. .....................................................     4. ............................................................... 

 

5. .....................................................     6. ............................................................... 

 

7. .....................................................     8.  .............................................................. 
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9. .....................................................     10.  ............................................................ 

 

 

 

12. Wykaz   osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i 

podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................... 

 

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać 

tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań 

zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: 

odpisem z krajowego rejestru sądowego). 

 

                                                              

 

 

.................................. , dnia ............................................ 

  

 

 

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

     /czytelny podpis osoby uprawnionej do 

składania  oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy/ 


