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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 Nr sprawy: P/6/DT/2018 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa wykonawcy:   ................................................................................... 

Siedziba wykonawcy:   ................................................................................... 

Adres wykonawcy:   ................................................................................... 

Województwo:    ................................................................................... 

Nr telefonu:    ................................................................................... 

Nr faksu:    ................................................................................... 

Adres e-mail:    ................................................................................... 

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: ................................................................. 

nr REGON:    ................................................................................... 

nr NIP:     …................................................................................ 

 

osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 

 

Niniejszym składam ofertę na wykonanie następujących zadań objętych postepowaniem: 

 

  Zadanie* adres 

- Zadanie nr I  

- Zadanie nr II  

- Zadanie nr III  

 

*Wykreślić zadania na które wykonawca nie składa oferty  
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I. ZADANIE I :  Naprawa powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76 w Olsztynie za cenę 
ryczałtową: 
 

netto ……………………………, 

słownie……………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ………… - ……………………………, 

brutto ……………………………, 

słownie…………………………………………………………………………………… 

2. Termin wykonania prac określonych w pkt. 1 ustala się zgodnie z n/w harmonogramem rzeczowo- 

finansowym planowanych robót w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76 

3. Doświadczenie wykonawcy (określone w ilości wykonanych napraw płyt balkonowych) –  …………… 

4. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi -........................ 

Etap Zakres rzeczowy zadania  Termin realizacji 
(w tygodniach)  

Wartość robót 

1 Ustawienie i montaż rusztowań, rozebranie posadzek z 
płytek, skucie szlicht cementowych, rozebranie obróbek 
blacharskich, zerwanie izolacji z papy, wywiezienie i 
utylizacja gruzu. 

  

2 Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, 
wykonanie nowych szlicht cementowych. 

  

3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podpłytkowych, wykonanie 

nowych posadzek z płyt gresowych, wraz z cokolikami, czyszczenie 
i malowanie balustrad, oraz czyszczenie i malowanie 
spodów czół płyt balkonowych, demontaż rusztowań i inne 
roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

  

 

II. ZADANIE II :  Naprawa powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5b w Olsztynie za cenę 
ryczałtową: 
 

netto ……………………………, 

słownie……………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ………… - ……………………………, 

brutto ……………………………, 

słownie…………………………………………………………………………………… 

2. Termin wykonania prac określonych w pkt. 1 ustala się zgodnie z n/w harmonogramem rzeczowo- 

finansowym planowanych robót w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5b 

3. Doświadczenie wykonawcy (określone w ilości wykonanych napraw płyt balkonowych) –  …………… 

4. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi -........................ 

Etap Zakres rzeczowy zadania  Termin realizacji 
(w tygodniach)  

Wartość robót 

1 Ustawienie i montaż rusztowań, rozebranie posadzek z 
płytek, skucie szlicht cementowych, rozebranie obróbek 
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blacharskich, zerwanie izolacji z papy, wywiezienie i 
utylizacja gruzu. 

2 Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, 
wykonanie nowych szlicht cementowych. 

  

3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podpłytkowych, wykonanie 

nowych posadzek z płyt gresowych, wraz z cokolikami, czyszczenie 
i malowanie balustrad, oraz czyszczenie i malowanie 
spodów czół płyt balkonowych, demontaż rusztowań i inne 
roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

  

 

III. ZADANIE III:  Naprawa powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5c w Olsztynie za cenę 
ryczałtową: 
 

netto ……………………………, 

słownie……………………………………………………………………………………… 

podatek VAT ………… - ……………………………, 

brutto ……………………………, 

słownie…………………………………………………………………………………… 

 

2. Termin wykonania prac określonych w pkt. 1 ustala się zgodnie z n/w harmonogramem rzeczowo- 

finansowym planowanych robót w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5c 

3. Doświadczenie wykonawcy (określone w ilości wykonanych napraw płyt balkonowych) –  …………… 

4. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi -........................ 

Etap Zakres rzeczowy zadania  Termin realizacji 
(w tygodniach)  

Wartość robót 

1 Ustawienie i montaż rusztowań, rozebranie posadzek z 
płytek, skucie szlicht cementowych, rozebranie obróbek 
blacharskich, zerwanie izolacji z papy, wywiezienie i 
utylizacja gruzu. 

  

2 Montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, 
wykonanie nowych szlicht cementowych. 

  

3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podpłytkowych, wykonanie 

nowych posadzek z płyt gresowych, wraz z cokolikami, czyszczenie 
i malowanie balustrad, oraz czyszczenie i malowanie 
spodów czół płyt balkonowych, demontaż rusztowań i inne 
roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

  

 

IV.  Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty i jest ofertą ostateczną. 

V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określającymi przedmiot zamówienia  

i zobowiązujemy się do ścisłego ich przestrzegania. 

VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych przez 

Zamawiającego. 
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VII.  Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy. 

VIII. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia. 

IX. Nie zamierzam(y) / zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 

 

l.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

3.  

 

X. Należę/Należymy, Nie należę/Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 184).* 

XI.  Cena oferty wyliczona na podstawie cenników sekocenbud, oraz wszystkie dodatkowe roboty będą 

wykonywane na podstawie w/w cenników. 

*niewłaściwe skreślić 
 

 

 

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

 miejscowość, data        podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy 


