
Załącznik nr 3 
Nazwa wykonawcy……………………………………

Adres…………………………………………………..

………………………………………………………..

druk „O F E R T A“

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonanie remontu kapitalnego 
pokrycia dachowego dachówkowego, rynien i kominów wraz z remontem instalacji odgromowej na 
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 9.

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkami za cenę:

         cena netto: .................................................. zł

(słownie 

...................................................................................................................... zł),

 podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ............... zł

(słownie 

....................................................................................................................... zł)  

cena brutto: ................................................... zł

(słownie 

...................................................................................................................... zł),

  

2. W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy ........... robót o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym 
przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót, wraz z referencjami, stanowi załącznik do niniejszej 
oferty.

3.  Zobowiązujemy się  odpowiednio  zabezpieczyć  elewację  budynku,  a  w przypadku uszkodzenia 
elewacji  w trakcie wykonywanych przez nas robót poniesiemy skutki finansowe związane z jej 
naprawą.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy konieczne  informacje  potrzebne do  właściwego wykonania 
zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
zamawiającego.  Jesteśmy  świadomi,  że  gdyby  z  naszej  winy  nie  doszło  do  zawarcia  umowy, 
wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

7.  W  przypadku  wybrania  naszej  oferty,  przed  podpisaniem  umowy,  złożymy  zabezpieczenie 
należytego  wykonania  umowy  w  formie  .........................................  ,  zgodnie  z  warunkami 
ustalonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ustawie  Prawo  zamówień 
publicznych.

8.  Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków.

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


