
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-56/08

Remont dachu oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na 

os. Kościuszkowców 4

O F E R T A

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: Remont dachu oraz wymianę 
okien w  Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4 - Zadanie nr 1: 
Wymiana okien w  Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4, Zadanie 
nr 2:   Remont  dachu w  Szkole Podstawowej  nr  4  w Swarzędzu na os.  Kościuszkowców 4, 
opublikowanego dnia 12 czerwca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
(http://bip.swarzedz.eu), oraz w BZP pod pozycją nr.: 127171-2008 oferujemy:

1. Oferujemy wykonanie:
• (wypełnia Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1)

 –  Zadanie  nr  1:  Wymiana  okien  w   Szkole  Podstawowej  nr  4  w  Swarzędzu  na  os. 
Kościuszkowców  4  - za  ryczałtowe  wynagrodzenie  w  wysokości  (wypełnić  w 
przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – część 1 zamówienia):

Netto: ............... zł
Stawka podatku VAT ... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

• (wypełnia Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 2)
-  Zadanie  nr  2:  Remont  dachu  w   Szkole  Podstawowej  nr  4  w  Swarzędzu  na  os. 
Kościuszkowców  4  - za  ryczałtowe  wynagrodzenie  w  wysokości  (wypełnić  w 
przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – część 2 zamówienia):

Netto: ............... zł
Stawka podatku VAT ... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

(poniższe oświadczenia dotyczą wyłącznie części zamówienia na które Wykonawca 
złożył ofertę  przetargową – wypełnił odpowiednią wartość w powyższym formularzu ofertowym)

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oferujemy 36-miesięczną rękojmię na wszystkie wykonane roboty oraz udzielamy 36-miesięcznej 

gwarancji na wszystkie użyte  materiały i urządzenia - od daty odbioru końcowego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w Specyfikacji 

Istotnych Warunkach Zamówienia.
5. Oświadczamy,  że  wykonamy przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy 

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
6. Oświadczamy, że następujące roboty:

– ..............................................................................................................................

zostaną wykonane przez następujących podwykonawców:
– ..............................................................................................................................

7.  Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie
     złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej  oferty do zawarcia 
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umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego  (akceptację  projektu  umowy  potwierdzić  należy  parafowaniem  każdej  strony 
umowy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są:
........................................
........................................
........................................                                       

  Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

 .......................................................
        (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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