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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 

 

 

 

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka  z  o.o. 

ul. Wrzesińska 13 

62-020 Swarzędz 

 

 

 

OFERTA 

 

 

Ja/ My* niżej podpisany/ ni* działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

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

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

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

………………………………………………..…………………………………, 

(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy; w przypadku składania oferty przez wykonawców 

występujących wspólnie należy podać pełne nazwy i dokładne adresy wszystkich członków pod-

miotów występujących wspólnie ze wskazaniem lidera) 

 

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbiórki budynków 

wchodzących w zasób komunalny Gminy Swarzędz zarządzanych przez Swarzędzkie  Towarzy-

stwo Budownictwa Społecznego w Swarzędzu Spółka  z  o.o., a mianowicie: 

 Rozbiórki Budynku Magazynowego z pozostawieniem części ścian jako ściana 

tylna bud. gospodarczych oraz mieszkalnego 

 Rozbiórki uszkodzonych szopek szt 2 na posesji Wrzesińska 6 z naprawą muru 

ogrodzeniowego 

 Rozbiórki uszkodzonych Budynków Gospodarczych Kórnicka 4 + Magazyn niski 

 Rozbiórki Stolarni 

składam(my) niniejszą ofertę na następujących warunkach: 

 

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego za cenę: 

 

 Cena netto: …………………………………….. 

 

 Podatek VAT ………………………………….. 

 

 Cena brutto…………………………… 

 

(słownie: __________________________________________________________ złotych). 
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2. Ponadto oświadczamy, że: 

 

1) załączam(my) do oferty wymagane przez zamawiającego w  SIWZ oświadczenia i doku-

menty potwierdzające spełnienie określonych warunków; 

2) zapoznaliśmy się z terenem przyszłego wykonania przedmiotu zamówienia oraz ze specy-

fikacją istotnych warunków zamówienia, wzorem umowy i wszystkimi innymi dokumen-

tami oraz warunkami spełniania świadczenia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a 

w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną 

przez zamawiającego; 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4) całość zamówienia sami, tj. bez udziału Podwykonawców. */ przy udziale Podwykonaw-

ców w następującym zakresie*: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
(zakres powierzonych robót) 
 

      .............................................................................................................................. 
(zakres powierzonych robót) 
 

     .................................................................................................................................... 
(zakres powierzonych robót) 

 

5) roboty rozbiórkowe wykonamy w terminie do 15.12.2012 r.. 

3. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty złożone w kolejności: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

5. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany 

sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych 

dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie za-

mawiającego. 

 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu termi-

nu składania ofert.  

 

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez zamawiającego; 

 

8. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

_________________ dnia __________________ 

 

 

____________________________________ 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy) 

 


