
 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Pieczątka adresowa Oferenta 

 

 

 

 

OFERTA 

 

Nazwa oferenta: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Siedziba oferenta: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………… e-mail 

……………………………………………. 

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

 

Do Zamawiającego: Wspólnoty Mieszkaniowej Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Remont balkonów w budynku 

przy ul. Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z 

zakresem robót określonym w SIWZ. 

 

Wartość wynagrodzenia umownego: 

 

taras   – lokal nr 37 – 23,95 m2  - …………………………………………………… zł netto 

taras   – lokal nr 17 – 20,71 m2  - …………………………………………………… zł netto 

balkon – lokal nr 25 –  8,56 m2  - …………………………………………………… zł netto 

taras   – lokal nr 48 – 19,70 m2  - …………………………………………………… zł netto 

taras   – lokal nr 64 – 23,95 m2  - …………………………………………………… zł netto  

taras   – lokal nr 65 – 59,51 m2  - …………………………………………………… zł netto 

balkon – lokal nr 38 –  7,41 m2  - …………………………………………………… zł netto 

taras   – lokal nr 53 – 17,86 m2  - …………………………………………………… zł netto 

 

Razem:      Netto: ……………….. (słownie: ……………………….………………………) 

        Brutto: ………………..(słownie: .………………………………………………) 

Podatek VAT wynosi …………. % 

 



 

 

1. Termin wykonania prac: ………… dni roboczych od podpisania umowy; 

2. Udzielamy gwarancji na: ………. miesięcy; 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją o udzielenie zamówienia 

udostępnioną przez Zamawiającego oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu 

wykonania przedmiotu zamówienia. Do dokumentów o udzielenie zamówienia nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń / wnosimy zastrzeżenia * (Skreślić niepotrzebne. W 

przypadku zastrzeżeń prosimy o przekazanie zastrzeżeń na piśmie w formie 

załącznika do oferty). 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 

w SIWZ 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w SIWZ. W 

przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego. 

6. Prace objęte zamówieniem wykonamy siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców. 

7. Ofertę składamy na ……….. ponumerowanych stronach 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

A. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

załącznika nr 4 do SIWZ. 

B. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według wzoru załącznika nr 5 do 

SIWZ, 

C. Podstawa prawna występowania w obrocie gospodarczym, 

D. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego, 

E. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie, 

F. Polisa ubezpieczeniowa OC, 

G. Wykaz prac, 

H. Referencje, 

I. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień, niezbędnych do 

realizacji zamówienia (kopia uprawnień Kierownika Robót, zaświadczenie o 

przynależności do Izby). 

J. Uzupełniony kosztorys nakładczy, 

K. Inne:  

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis i pieczątka imienna 

Wykonawcy 

lub osoby upoważnionej 

…………………..…., dnia …………………. 


