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Załącznik nr 1 

 

......................................... ................................, dnia ......................... 
/ pieczątka Wykonawcy / 

 

OFERTA 
Zamawiający:  Miejski Zakład Komunikacji  

w Malborku sp. z o.o. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie elewacji budynku 

biurowego przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Malborku sp. z o.o. (znak sprawy ZP/1/PN/13), a także po zapoznaniu się ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia niżej podpisani, reprezentujący: 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................ ........ 

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

Status Prawny Wykonawcy: ……………………………………………………………………  

Telefon: .................................................................................................................... .................... 

Fax: ............................................................................................................................................ ... 

NIP: ........................................................................................................................ ...................... 

REGON: ....................................................................................................................................... 

Nr KRS:…………………………………………………………………………………………. 

Kapitał zakładowy………………………………………………………………………………. 

Nr ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Bank, numer konta: .......................................................................................................... ............ 

oświadczamy, że: 

1. uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty 

 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wszystkie inne otrzymane od 

Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na 

następujących warunkach:        
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3. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA KWOTĘ:  

       

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

stawka podatku VAT wynosi 23 % 
kwota brutto wynosi ................................................................................................................ zł 

 

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

 

Na powyższe ceny składa się łączna wartość wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.  

 

4. Potwierdzamy termin związania ofertą wynoszący 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert.  

5. Oświadczamy, że okres gwarancji wynosi 3 lata  na roboty budowlane   

6. Warunki płatności za wykonaną elewację budynku biurowego – 30 dni od daty 

wystawienia faktury.  Należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

sprzedaży.    

7. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy dopełnimy wszystkich formalności, o 

których mowa w SIWZ i świadomi jesteśmy tego, że stanowi to warunek podpisania 

umowy.  

8. Zobowiązujemy się, do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni 

kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy.  

9. Zapoznaliśmy się z otrzymaną przez nas SIWZ, w tym ze wszystkimi jej załącznikami i 

powyższe akceptujemy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

10. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

11. Oświadczamy, iż upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia badań mających na 

celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do 

wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.  

12. Numer faksu Wykonawcy, na który Zamawiający przesyłać będzie informacje dotyczące 

przedmiotowego postępowania ……………………………... (należy wpisać)  

13. Spełniamy wymogi wymienione w art. wymagania zawarte w art. 22 ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2010 r. Nr  113 poz. 759 z późn. 

zm.) 

14. Nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2010 r. Nr  113 poz. 759 z późn. zm.) 

15. Spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w  SIWZ 

oraz akceptujemy SIWZ 

13. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować:  

a) tylko osobiście,  

b) osobiście i przy udziale podwykonawców  

c) tylko przez podwykonawców  

14. Oświadczamy, że w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców wykonają oni 

następujący zakres robót (należy określić zakres)  

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

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

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

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

15. Na niniejszą ofertę składa się ...................... podpisanych stron kolejno ponumerowanych 

od nr 1 do nr ..................... . 

 

 

......................... dnia ....................  .........................................................................................   
                                (pieczęć i podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

 

Wykaz załączników: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

9. ....................................................................................  


