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Załącznik Nr 2 

OFERTA 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ……………………………………………………………………………….……………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………………….……………… 

Tel:  …………………………………… …. Fax.: ……………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………. 

NIP:  ………………………………………. REGON: ……………………………………. 

Osoba do kontaktu z Zamawiaj ącym : ………………………………………………………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: „R oboty budowlane obejmuj ące 
adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści publicznej na biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. 
Ostróda, ul. Czarnieckiego 28”, oznaczenie sprawy: SOA.271.13.2016. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymoga mi zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  

 
za cenę 
ryczałtow ą  ......................... zł netto ................ ......... zł brutto 

słownie brutto 

 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

Cena ryczałtowa  brutto nie podlega podwy ższeniu. 

2. Oferowany termin wykonania zamówienia do: 

1) 30.09.2017r. � 

2) 16.09.2017r. � 

3) 02.09.2017r. � 

przy oferowanym terminie postawić znak X. 

3. Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty bud owlane oraz urz ądzenia zamontowane 
lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamó wienia wynosi: 

1) 3 lata - � 

2) 4 lata - � 

3) 5 lat - � 
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przy oferowanym okresie postawić znak X. 

Ponadto: 

1. Oświadczamy, że zapoznali śmy si ę ze Specyfikacj ą Istotnych Warunków Zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrze żeń, oraz zdobyli śmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy si ę związani z niniejsz ą ofert ą na czas wskazany w ustawie Prawo 
Zamówie ń Publicznych. 

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie nia wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowi ązujemy si ę w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiaj ącego. 

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: 

a) Samodzielnie, bez udziału podwykonawców; 

b) Przy udziale nast ępujących podwykonawców w zakresie: 

Lp. Dane Podwykonawcy Zakres 

1   

2   

3   

4   

5   

 

5. Wadium wniesione w formie pieni ądza (przelew na konto) nale ży zwróci ć na konto 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Załącznikami do niniejszej oferty s ą dokumenty zawarte w punkcie _____ Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) __________; 

2) __________; 

3) __________; 

4) __________; 

5) __________; 

6) __________; 

7) __________; 

8) __________; 

9) __________; 

10) __________; 
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11) __________; 

12) __________; 

13) __________; 

14) __________; 

15) __________; 

16) __________; 

17) __________; 

18) __________; 

19) __________; 

20) __________. 

Oferta zawiera  ……… kolejno ponumerowanych stron. 

……………………………… dnia …………………………… 

…………………………………………………………… 

Podpis i piecz ęć osoby / osób upowa żnionych do reprezentacji Wykonawcy


