
 
 

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/15/2020/ADM: 
ogłoszenie z dnia 18.02.2020r. o zmianach  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –  

załącznik 

 
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/15/2020/ADM na wykonanie zamówienia 
publicznego pn:  

 
 

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolark ę drewnianą zespoloną i skrzynkową, 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych, w budynkach 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
w podziale na 2 części” 

 
 
2.1. Oferujemy wymianę stolarki objętej częścią 1 zamówienia za cenę: 

wartość oferty netto: ……………………… zł 

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

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

cena oferty brutto:  ……………………… zł 

sł: ............................................................................................................................................................. 
 
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr …….. do Formularza Oferty. 
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2.2. Oferujemy wymianę stolarki objętej częścią 2 zamówienia za cenę: 

wartość oferty netto: ……………………… zł 

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

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

cena oferty brutto:  ……………………… zł 

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

zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr …….. do Formularza Oferty 
 

3. Oświadczamy, że stolarka będzie wymieniona w lokalu w następujących terminach 
1)

: 

1) część 1 zamówienia  - do …………… dni, 

2) część 2 zamówienia  - do …………… dni, 

licząc od dnia od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia wymiany stolarki, o którym mowa 
w Rozdziale III § 2 ust. 5 Specyfikacji. 
 
1) termin wymiany stolarki w lokalu – termin wybrany przez Wykonawcę, liczony w dniach od dnia 

przekazania Wykonawcy zlecenia wymiany stolarki 
 
Zlecenia wymiany stolarki przyjmować będziemy pocztą elektroniczną pod adresem 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi oraz gwarancji jakości na warunkach 
określonych w „Karcie gwarancji jakości”, stanowiącej załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na okresy 
2)

:  

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

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

licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru wymiany stolarki w objętej zleceniem wymiany. 
 
2) okres  rękojmi i gwarancji - wybrany przez Wykonawcę z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz 

nie dłuższy niż 84 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru wymiany stolarki 
objętej zleceniem wymiany, 

 Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodne ze specyfikacją. 
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 W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie 
do oceny oferty okres 84 miesięcy. 

 
Zgłoszenia usterek i/lub wad w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji przyjmować będziemy 
pocztą elektroniczną pod adresem 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5. Oświadczamy, że w przypadku opóźnienia terminu wymiany stolarki w lokalu, zapłacimy 

Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
3)

:  

1) część 1 zamówienia  - …………… zł, 

2) część 2 zamówienia  - …………… zł, 

za każdy dzień opóźnienia. 
 
3) kara umowna za opóźnienie terminu opóźnienie terminu wymiany stolarki w lokalu -  kwota 

wybrana przez Wykonawcę z tym, że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 150,00 zł, 

 Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy, jako niezgodne ze specyfikacją. 

 W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 150,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny 
oferty karę umowną w kwocie 150,00 zł. 

 
 

6. Oświadczamy, że w zakresie parametrów konstrukcyjnych i jakościowych oraz charakterystyk 
technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na wykazanie których Wykonawca nie 
przedkłada dokumentów określonych w Rozdziale IV ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, oferowana stolarka spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 

 
 

7. Spełnianie przez oferowaną stolarkę charakterystyk technicznych określonych w pkt 3 ppkt 5 - 9 
opisu przedmiotu zamówienia, wykazujemy następującymi dokumentami: 

1) współczynnik przenikania ciepła –  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2) izolacyjność akustyczna –  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) odporność na obciążenie wiatrem –  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4) wodoszczelność –  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5) przepuszczalność powietrza –  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Oświadczamy, że: 

1) oferta nie zawiera rozwiązań równoważnych, o których mowa w Rozdziale III § 5 ust. 2. 
Specyfikacji 

 

1) oferta zawiera rozwiązania równoważne, o których mowa w Rozdziale III § 5 ust. 2.  

Specyfikacji, które są wykazane i opisane w załączniku nr .........…. do oferty 

 

 

 
 

9. Oświadczamy, że: 

2) wykonanie stolarki i jej wymianę zrealizujemy bez udziału podwykonawców  

3) zlecimy podwykonawcom, w tym dostawcom (producentom) stolarki, w częściach 
wskazanych w załączniku nr …. do oferty. 

Za usługi wykonane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność 

 
 

 
 

10. Rozliczenie wykonania zamówienia nastąpi fakturami VAT na podstawie rzeczywiście 
wymienionej stolarki, na zasadach określonych w umowie. 

 
 

11. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na  

rachunek bankowy numer ………………………………………………………………………….. 

prowadzony przez bank ………….………………………………………………………………… 
 
 

12. 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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13. 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 powoduje brak możliwości wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

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

 
 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 

 
 

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

16. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 
 

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

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

19. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla dostawców 
stolarki i innych podwykonawców zgłoszonych w ofercie oraz zaangażowanych w trybie art. 647¹ 
Kodeksu cywilnego, które wynikają z umów zawartych między wykonawcą, a podwykonawcami 
lub dalszymi podwykonawcami. 
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20. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 200 000,00 zł, na potwierdzenie czego dołączamy do oferty kserokopię aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej. 
 
 

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

22. 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. 
 
 

23. Oferta zawiera …………………………... ponumerowanych stron. 
 
 

24. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów w sprawie:  
 

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

25. Załączniki do oferty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………….… 

4) ………………………………………………………………………………………………………….… 

5) ………………………………………………………………………………………………………….… 

6) ………………………………………………………………………………………………………….… 

7) ………………………………………………………………………………………………………….… 

8) ………………………………………………………………………………………………………….… 

9) ………………………………………………………………………………………………………….… 

10) …………………………………………………………………………………………………………. 

11) …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

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

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

 


