
 Załącznik nr 1 do SIWZ/MDK/ZP/1/2014 

 

O F E R T A  

                                                                          dla 

Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu 

 

Oferent: 

 

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

 

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

 

Siedziba i adres oferenta: 

 

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

 

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

 

tel. / fax 

/email/………………………………………………………………………………….. 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego w ramach zadania  pod nazwą: 

 

“Remont budynku  Muszli Koncertowej przy Promenadzie w Świnoujściu” 

 

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ/MDK/ZP/1/2014) oraz naszej ofercie za cenę ryczałtową: 

 

netto .......................................................................zł  

 

(słownie:....................................................................................................................................zł) 

 

VAT ........................................zł 

 

brutto ......................................................................zł 

 

(słownie: ………………………..……………………………………………………………zł)     

 

 

                    

Oferujemy realizację zamówienia w terminie  do dnia 18 czerwca 2014r. 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi: 3 lata (słownie: trzy lata) od 

daty bezusterkowego odbioru końcowego, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych 

podczas odbioru końcowego. 

 

 

                                                                                                                           

 

Na powyższą oferowaną kwotę  składają się następujące elementy robót: 
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Lp. Elementy robót Wartość netto [zł] VAT 23 % [zł] Wartość brutto  

[zł] 

1 
Roboty budowlane 

(elewacyjne, wewnętrzne, 

utwardzenie chodnika) 

   

2 
Roboty sanitarne 

   

3 
      Roboty elektryczne 

   

4 
      Roboty rozbiórkowe 

   

5 
Dostawa krzeseł 

   

6 
 Renowacja ławek 

   

7 
Ogrodzenie zewnętrzne 

   

6 
 Razem: wartość robót 

   

     1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia    

   29 stycznia 2004 r. Pzp. to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.                                                                                                                                                       

  Zapoznaliśmy się ze  Specyfikacją   Istotnych  Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  

   i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku  

 wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  

 Zamawiającego.   

 2. Informacje określające przedmiot zamówienia  niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji 

 Istotnych Warunków Zamówienia nr  SIWZ/MDK/ZP/1/2014 są wystarczające do złożenia 

 oferty, w tym określenia ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia. 

 

 3. Do niniejszej oferty załączamy  dokumenty określone w pkt. 9.  SIWZ. 

 

 

........................................................   ................................................................... 
 miejscowość i data, pieczęć firmy     podpisy oraz imiona i nazwiska osób   

uprawnionych 

 

 


