
       Załącznik Nr 1 formularz oferty
                                          ..........................................

                                                                                                                                                                                               ( data)
              
                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
                                                                                                                             ul. Zakopiańska 7
                                                                                                                                   68-200 Żary

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................

Właściciel: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

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

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:.........................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: .........................................................................................................

numer rachunku bankowego: …............................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 14-03-2022r. na zadanie pn: Remont wolnych lokali
mieszkalnych:   3 pustostany – 3 części, składamy ofertę w zakresie realizacji:

         Remont wolnego lokalu przy ul. ….........................................w Żarach
   *proszę wpisać właściwy
    

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem  robót dla przedmiotu zamówienia za
kwotę :
 

      cena netto     …..............................zł

      stawka Vat    …..............%

      cena brutto   …...............................zł

      słownie brutto ….................................................................................................zł

1. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot umowy na  okres 3 lat, licząc od daty
końcowego odbioru przedmiotu umowy

2. Powyższa  cena  obejmuje  pełny  zakres  przedmiotu  zamówienia  objęty  SSTWiOR  jak  również
wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

3. Przeprowadziliśmy oględziny lokalu mieszkalnego, na który jest składana oferta  i oszacowaliśmy
wszystkie prace i roboty i roboty konieczne do wykonania zadania

4. Termin wykonania zamówienia oferujemy zgodne z zapisami przedstawionymi w zaproszeniu do
złożenia oferty – w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
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5. Oświadczamy,  że  istotne  dla  stron  postanowienia  umowy  (projekt  umowy)  zostały  przez  Nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.

7. wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców 
* właściwe  podkreślić

8. Wykonanie zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (nazwa):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y
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