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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 
                                        
 
                                                                                           

                                                                                                                                         ...................................................... 
                                                                                                                                                      miejscowość, data 

..................................................................................... 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
.................................................................................... 
/telefon, fax/regon, NIP 

                                                        
.................................................................................... 
 
 e-mail                                                                                                                        
 

                                                                                                                 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
                                                                                                          Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

                                                                                                         Spółka z o. o. 
                                                                                                                         ul. Cieślaka 6b, 78-400 Szczecinek 

dotyczy: wykonania zamówienia pn.  
 

„Remont elewacji z dociepleniem budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Koszalińskiej 37 w Szczecinku.” 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy, Projektem budowlanym, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie 
informacje niezbędne do przygotowania Oferty. 
 
Zgodnie z nimi oferujemy, że zrealizujemy i oddamy Wam określony w umowie przedmiot zamówienia oraz usuniemy niezwłocznie  
wszystkie wady, gdyby takie powstały oraz dokonamy wszystkich potrzebnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancyjnym,  
gdyby  taka potrzeba powstała tak, że wykonany przez nas przedmiot zamówienia nadawał się będzie do swojego przeznaczenia  
i będzie mógł  samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną stosownie do tych dokumentów i załączonej Oferty za cenę  
ofertową: 
          

         
      brutto: .................................................... zł, słownie: ............................................................................... zł., w tym: 
      
    przy zastosowaniu czynników cenotwórczych, które posłużą do rozliczenia przedmiotu umowy: 
 

               a/ robocizna               -  ............. zł/godz. 
  

               b/ koszty pośrednie /R+S/   -  .................% 
  

               c/ koszty zakupu /M/           -  ................ % 
    
                d/ zysk /R+S+Kp/                - ................ % 
 
2.  Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to zobowiązujemy się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach,  
     określonymi w SIWZ oraz zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 10% wartości  
     oferty (umowy),  a następnie zobowiązujemy się rozpocząć roboty budowlane terminie 7 dni od chwili przekazania Terenu Budowy. 
     Termin zakończenia robót  ustala się na : ................................................. /nie później niż do dnia 30.06.2019r./. 

  Termin zakończenia umowy nastąpi w ciągu 30 dni od potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenia gotowości    
  do odbioru ostatecznego.  

 
 
3.  Udzielony przez nas okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot zamówienia wynosi:  

   
     .............................   /nie krótszy niż 60 miesięcy/. 
 
4.   Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy zastosowaniu następujących warunków  
      płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 
 
5.   Zgadzamy się podtrzymać niniejszą Ofertę przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania Ofert, pozostanie ona wiążąca nas  
      i może  być przyjęta w jakimkolwiek momencie przed upływem terminu ważności. 
 
6.   Oświadczamy, że oferta jest zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych  00/100). 
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7.   Oświadczamy, że  wybór oferty będzie * /nie będzie *prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT). 

 
Uwaga: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć 
informację o następującej treści „Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ............................ , oraz 
wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku  ................................gdyż Zamawiający w celu oceny takiej oferty winien 
doliczyć do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

 
8.   Zamówienie  realizujemy sami * /przy udziale Podwykonawców *.Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania zamówienia  
        następujące części zamówienia : 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................... 

(opis czynności zlecanych podwykonawcy, wskazanie nazw firm podwykonawców) 
 
9.   Uznajemy, że wszystkie załączniki stanowią część naszej Oferty. 
 
10.  Oferta zawiera ... ponumerowanych stron od nr 1 do nr .... 
 
 
 
 

            ................................................................................. 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnione do składania  

oświadczeń  w imieniu Wykonawcy 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


