
Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/99/2019/ADM: 
ogłoszenie z dnia 06.06.2019r. o zmianach  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
1. Nazwa Wykonawcy:  
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
2. Numer NIP ..................................................................................................................................... 
 
3. Numer REGON .............................................................................................................................. 
 
4. Numer w KRS ................................................................................................................................ 
 
5.Adres ................................................................................................................................................ 
 
6. Numer tel ........................................................................................................................................ 
 
7. Numer faks ..................................................................................................................................... 
 
8. Adres e-mail ................................................................................................................................... 
 
 
Oferta w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/99/2019/ADM, na wykonanie zamówienia 

 
„Remont 9 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym  

Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
w podziale na 2 części” 

 
 
1.1. Oferujemy wykonanie robót objętych częścią 1 zamówienia za cenę: 

netto: ……………………… zł 

sł: ............................................................................................................................................................. 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ………………… zł 

brutto:  ……………………… zł 

sł: ............................................................................................................................................................. 
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w tym dla poszczególnych lokali: 
 
1) lokal przy ul. Czerwonej 5/2 : 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

2) lokal przy ul. Czerwonej 5/3: 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

3) lokal przy ul. Czerwonej 5/4: 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

4) lokal przy ul. Czerwonej 5/6: 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

5) lokal przy ul. Czerwonej 5/9: 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

w terminach określonych w Rozdziale II ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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1.2. Oferujemy wykonanie robót objętych częścią 2 zamówienia za cenę: 

netto: ……………………… zł 

sł: ............................................................................................................................................................. 

stawka podatku  VAT: ................ %, kwota podatku VAT: ………………… zł 

brutto:  ……………………… zł 

sł: ............................................................................................................................................................. 
 

w tym dla poszczególnych lokali: 
 

1) lokal przy ul. Franciszka Kamińskiego 25/22: 

cena netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

2) lokal przy ul. Franciszka Kamińskiego 25/5: 

wartość netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

3) lokal przy ul. Franciszka Kamińskiego 25/6: 

wartość netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 

cena brutto:  ....................................................... zł 
 

4) lokal przy ul. Wapiennej 42/35: 

wartość netto: ........................................................... zł 

kwota podatku  VAT: ............................ zł 
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cena brutto:  ....................................................... zł 
 
w terminach określonych w Rozdziale II ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2. Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy rękojmi na okres:  

1) część 1 zamówienia  - …………… miesięcy, 

2) część 2 zamówienia  - …………… miesięcy, 

3) część 3 zamówienia  - …………… miesięcy, 
 
licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru robót w lokalu. 

 
3. Oświadczamy, że w przypadku opóźnienia określonego w umowie terminu wykonania remontu lokalu, 

zapłacimy Zamawiającemu karę umowną w kwocie:  

1) część 1 zamówienia  - …………… zł, 

2) część 2 zamówienia  - …………… zł, 

3) część 3 zamówienia  - …………… zł, 

za każdy dzień opóźnienia. 
 

4. Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy 60-miesięcznej gwarancji jakości na warunkach 
określonych w „Karcie gwarancji jakości”, stanowiącej załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru robót w lokalu. 
 

5. Rozliczenie wykonania zamówienia nastąpi fakturami VAT na podstawie rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót, wg cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach, na zasadach 
określonych w umowie. 
 

5. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na  
 
rachunek bankowy numer ………………………………………………………………………….. 
 
prowadzony przez bank ………….………………………………………………………………… 
 

6. Oświadczamy, że wadium o wartości wymaganej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
 

zostało wniesione w formie ……………….………………………………………………………… 
 
Zwrot wadium na rachunek numer ….……………………………………………………………….. 
 
prowadzony przez bank …………………….……………………………………………………….. 
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7. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium przepada, w przypadku kiedy: 

1) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy – prawo 
zamówień publicznych, z przyczyn leżących po naszej stronie:  

a) nie złożymy:  

− dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy – prawo zamówień publicznych,  

− oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych,  

− pełnomocnictw  

b) nie zgodzimy się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – prawo 
zamówień publicznych,  

co powodowało brak możliwości wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
naszej stronie.  

 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
Lokale zostały przez nas obejrzane, w związku z czym znane są nam wszystkie uwarunkowania ich 
remontów. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania remontów wg zakresów rzeczowych 
określonych w przedmiarach robót oraz wynikających z postanowień dokumentacji projektowej 
stolarki, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz ustaleń 
poczynionych przez nas w trakcie wizji lokali. 
 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – 30 dni. 

 
10. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
 

11. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 
realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 

12. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

13. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców 

zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego, które wynikają z 
umów zawartych między wykonawcą, a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

 
14. Oświadczamy, że: 

1) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców  

2) zlecimy podwykonawcom w częściach wskazanych w załączniku nr ….…. do oferty. 

Za usługi wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność 
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15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

16. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

17. Oświadczamy, że strony oferty nr …………………………. zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
 

18. Oferta zawiera …………………………... ponumerowanych stron. 
 

19. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów w sprawie:  

 

…………………………….………, tel. …………………, e-mail: ……….…………………...... 
 

20. Załączniki do oferty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. : 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….… 

4. ………………………………………………………………………………………………………….… 

5. ………………………………………………………………………………………………………….… 

6. ………………………………………………………………………………………………………….… 

7. ………………………………………………………………………………………………………….… 

8. ………………………………………………………………………………………………………….… 

9. ………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
/data/ 

 .................................................. 
/podpis Wykonawcy/ 

 


