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                                                                                                       Załącznik nr l 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

(dokładny adres wykonawcy) 

 

(numer telefonu, fax.) 

 

(regon, nip, nr konta bankowego) 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

                                             

 

                                             Ciechocińskie Towarzystwo 

                                              Budownictwa Społecznego 

                                             spółka z o. o. 

                                             ul. Bema 23A 

                                             Ciechocinek 

 

     W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w 

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr .......... z dnia .................................... 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego 39-cio lokalowego z  21 

lokalami na wynajem i 18 lokalami socjalnymi, zgodnie z posiadaną przez  

Zamawiającego dokumentacją w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej, zad. 

CTBS/1/04/2014 oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 za kwotę: 

netto ................... ................................................................................. 

słownie .................................................................................................. 

podatek VAT ......................................................................................... 

słownie ................................................................................................. 

brutto ................................................................................................... 

słownie: ............................................................................................... 

w tym: 

część budynku komunalna : 

-     cena netto ................................................................................. 

-     słownie    ................................................................................... 

          -     podatek VAT.............................................................................. 

          -    słownie     ................................................................................... 

-     cena brutto ................................................................................ 

          -     słownie    ................................................................................... 

część budynku na wynajem  

-     cena netto  .................................................................................. 

          -      słownie       ................................................................................... 
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-      podatek VAT .............................................................................. 

-      słownie       ................................................................................... 

-      cena brutto   ................................................................................   

-      słownie        ..................................................................................   

2. Proponujemy następujący termin realizacji zadania przetargowego: 

12 m-cy od daty podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, że związujemy się złożoną ofertą zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z: 

4.1       specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 

4.2      projektem umowy (załącznik nr 2); 

4.3      szczegółowym zakresem robót do wykonania, 

4.4      nie wnosimy do pkt 5.1; pkt 5.2.; pkt 5.3. żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, w zakresie robót 

objętych postępowaniem przetargowym. 

6. Oświadczamy,   iż   za   wyjątkiem   informacji   i   dokumentów   zawartych w   

ofercie   na   stronach   nr   ................................................................... niniejsza oferta 

oraz załącznik do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem umowy (załącznik nr 

2), zapisami niniejszej oferty i wynikiem przetargu w przypadku wyboru naszej 

oferty. 

8. Okres gwarancji ustala się na 60m-cy od daty odbioru. 

9. Okres rękojmi ustala się na  3 m-ce od daty upływu gwarancji. 

10. Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

 

                                           ( podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy) 

 

 

 

 

................................................(data) 

 


