
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

.......................................................                                                         ............................................................. 
           (pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data) 
 

 

Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o.  

w Skarszewach 

ul. Gdańska 6 

83-250 Skarszewy 

O F  E  R  T  A   
 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem 

placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i 

zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady w ramach projektu „Organizacja Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy 

Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

informujemy, że składamy ofertę na przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

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

Numer telefonu ........................................., Numer faksu ......................................... 

e-mail: ………………………………………………………….. 

 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtowym w kwocie: 

 

………….………….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: …………………………………………………………………… złotych brutto 

 

w tym: 

 

1) Roboty rozbiórkowe połaci dachu: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

 

2) Roboty pokrycia połaci dachu: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 
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3) Roboty dociepleniowe elewacji: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

4) Roboty posadzkarskie: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

5) Roboty oświetleniowe: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

6) Roboty zabudowy placu kostką betonową: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

7) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę wiat oraz montaż konsytuacji 

metalowych: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

8) Waga przenośna z pomostem stalowym: 

………….……….… zł netto + ……….…% VAT = ………….……………. zł brutto 

 

słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie do dnia 

15.03.2018 r. 

 

5. Udzielamy  gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ………. miesięcy 

(minimalny okres gwarancji 24 miesiące). 

 

7. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy)  się z zasadami przetargu określonymi             

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję (-jemy) je w całości bez 

zastrzeżeń. 
 

8. Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do 

przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy. 

 

9.  Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od 

terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

10. Oświadczam(y), że akceptuję (-emy) projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ oraz, 

że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy o treści 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 

piśmie informującym o wynikach przetargu. 
 

11. Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro/ małym/ średnim/ dużym* przedsiębiorstwem w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829). 
 

12. Oświadczam(-y), że jestem(-śmy) / nie jestem (-śmy) * płatnikiem podatku od towarów i 

usług VAT.  
 

13. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym 

wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w zapis 

związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

poz. 1579))*: 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 

kwoty podatku VAT 

1   

2   

3   

 
*Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

 

14. Oświadczam(-y), że zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcy następującą część 

zamówienia / nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcy żadnej części zamówienia*. 
 

Część zamówienia, której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

 

 
Uwaga: oprócz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy należy również podać firmy podwykonawców 

 
 

*Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie  

bez udziału podwykonawców 

                                                               

Załączniki do oferty: 

 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

 

................................................................. 
                                                                                             (pieczęć i podpis wykonawcy) 

 

 


