
 
 
 
 
Nr prawy: ZP-1/12 
Załącznik nr 2 specyfikacji istotnych  warunków zamówienia 
 
 
___________________________ 
pieczęć firmowa wykonawcy 
      
 
 

O F E R T A 
        /tytułowa strona oferty/ 
 
Nazwa Wykonawcy:................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres /siedziba/: ul.:........................., kod............. , miejscowość.................................. 
Województwo:.............................. 
/W przypadku  składania ofert przez konsorcjum  wskazuje się nazwy wszystkich  wykonawców oraz 
lidera/ 
 
NIP:.....................................REGON:....................................................................... 
Data rejestracji:................................................ 
 
Imię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcy1: 
 
......................................      .........................................     .................................. 
tel:..................................    fax:.................................................. 
strona  internetowa:.........................................email:................................................. 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP-1/12, na wykonanie robót 
budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6,  31-134 
Kraków w następującym  zakresie: 
elewacji frontowej południowej: 

-  7 okien znajdujących  się na I piętrze   symbol okna Oa9 
-  4 okna znajdujące się na parterze    symbol okna Oa6 
-  4 okna znajdujące się w piwnicy    symbol okna Oa3; 

elewacji wschodniej: 
-  6 okien znajdujących  się w piwnicy   symbol okna Oa1 
- 12 okien znajdujących się na parterze   symbol okna Oa5 
-  11 okien znajdujących  się na I piętrze   symbol okna Oa7 
-  7 okien znajdujących  się na II piętrze   symbol okna Oa10 
- 3 okien znajdujących  się na II piętrze    symbol okna Oa11; 

elewacji  zachodniej: 
 - 5 okien znajdujących  się na parterze   symbol okna Oa1 
 -  6 okien znajdujących  się na I piętrze   symbol okna Oa7. 

 

 
1.  oferuje wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 
 
a)  Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
brutto:................................................... w tym VAT:......................................,cena 
netto:................................................................ 
słownie cena brutto:.................................................................................................. 
 
Oświadczamy, że: 
-  oferowana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, 

                                             
1 Osoba/y występujące w rejestrze  jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, lub osoba/y 
posiadająca/e pełnomocnictwo podpisane  przez osoby upoważnione zgodnie z rejestrem. Pełnomocnictwo 
wykonawca dołącza do oferty. 
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-  przed obliczeniem ceny ofertowej zapoznałem się z warunkami realizacji  zamówienia mogącymi 
mieć wpływ na  oferowaną cenę.  
 
Cena poszczególnych  elementów robót budowlanych: 
 
l.p Nazwa  Cena brutto 

 
1 Wymiana stolarki okiennej - elewacja frontowa 

południowa /całość robót/ 
 

 

2 Wymiana stolarki okiennej - elewacja wschodnia  
/całość robót/ 
 

 

3 Wymiana stolarki okiennej - elewacja zachodnia 
/całość robót/ 
 

 

 
 
b)  Termin realizacji  zamówienia: ……………………………………………..dni  od daty  zawarcia umowy 
/maksymalny termin 63 dni kalendarzowe od daty  zawarcia umowy/. 
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony bezusterkowego 
protokołu  odbioru robót. 
W terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zobowiązujemy  się sporządzić i uzgodnić  
z zamawiającym harmonogram robót zawierający co najmniej informacje w jakich dniach, 
godzinach i w jakich pomieszczeniach wykonywane będą roboty.  
 
c)  Warunki płatności i odbioru:  
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót na podstawie faktury 
VAT i  protokołu odbioru końcowego robót.  
Podstawą wystawienia faktury są podpisane przez obie strony dokumenty odbiorowe: protokół 
odbioru końcowego robót z załącznikami określonymi w specyfikacji. 
Akceptujemy szczegółowe warunki płatności określone w specyfikacji.  
 
d)  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze specyfikacją i wszystkimi 
jej załącznikami oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz wszystkimi warunkami 
realizacji zamówienia.  
 
e)  Przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami/z udziałem podwykonawców 
(odpowiednie podkreślić)   
Zakres prac powierzonych podwykonawcom: 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Oświadczam/y że jesteśmy związani ofertą 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
3. Oświadczam/y że akceptujemy istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5 Specyfikacji. 

a) Zobowiązujemy się w przypadku  wyboru naszej  oferty jako najkorzystniejszej, do  
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach 
określonych w specyfikacji. 
 b) Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w 
wysokości  10% całkowitej wartości umowy przed jej zawarciem. 
 
4.  Warunki gwarancji: 
4.1.  na wykonane roboty (roboty budowlane, materiały oraz urządzenia) oferujemy termin 
gwarancji: …………………lat ( minimum 5 lat),  
4.2  oferujemy termin gwarancji na powłokę lakierniczą stolarki okiennej  ……….lat (minimum 7 
lat), 
4.3.  udzielamy rękojmi na okres równy terminowi gwarancji. 
4.4       akceptujemy szczegółowe warunki gwarancji określone w specyfikacji. 
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5. Oświadczamy, że spełniamy  warunki udziału  w postępowaniu i w załączeniu przedkładamy: 

a) dokumenty o których mowa w pkt 3.2. specyfikacji, 
b) podpisane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5 Specyfikacji, 
c) .................................................................................................................

............................................................................................................ 
               /wykonawca wskazuje inne dokumenty nie wymienione w a/i b) 

 

 
 
 
 
Oferta liczy:....................stron 
......................dnia........................   -------------------------------------------
        ----------------------------------------- 

                podpisy osób  uprawnionych 
do reprezentowania  wykonawcy 

 
 
 


