
                                                                                                          Zał. Nr 1 
 

( pieczęć adresowa wykonawcy )                                                                     
.................................................................... 

                                                                                                ( miejscowość i data) 
 

 
 
 
                                                                        OFERTA 

Do                                                                               

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

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

                                                                                 ( Zamawiający) 
                                                                                       

18-400 Łomża , ul. Kazańska 1  
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  
Wykonanie dokumentacji technicznej wszystkich branż budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

przy ul. Ks. Janusza w Łomży,. 
 
........................................................................................................................................ 

                                              ( opis przedmiotu zamówienia) 
opublikowanego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”  oraz na stronie internetowej 

smperspektywa.pl w dniu  ……………………..r. 

 
1. Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej wszystkich branż budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza w Łomży, będącej przedmiotem zamówienia za cenę : 
 Stawki opracowania za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań  

 

................................zł,słownie........................................................................ 

.........................................................  plus podatek VAT..........% w kwocie ...............................zł, 

razem wartość z podatkiem VAT .......................... 
słownie...............................................................................................................                

 
Stawki opracowania za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu   

  

................................zł,słownie........................................................................ 

.........................................................  plus podatek VAT..........% w kwocie ...............................zł, 

razem wartość  z podatkiem VAT .......................... 
słownie...............................................................................................................                

Cena obejmuje wszystkie koszty wyszczególnione w SIWZ. 

1. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres 3 lat . 
2. Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. 
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia wyszczególnione w SIWZ oraz koszty ewentualnych prac nieokreślonych w SIWZ, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,  
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że dokumenty z napisem "zastrzeżone" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione. 

7. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

8. Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom: 



1)............................................ podwykonawca:........................................................ 

2).............................................podwykonawca: ....................................................... 

3)............................................ podwykonawca:........................................................ 
4).............................................podwykonawca: ....................................................... 

9. Oświadczamy, że : 
 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

objętym zamówieniem, 
  2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

  3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

10. Oferta została złożona na ...............stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno ponumerowanych. 
 

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki i 

dokumenty): 
      1) ................................................................. 

      2) ................................................................. 
      3) ................................................................. 

      4) ................................................................. 
      itd... 

 

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

(podpis osoby lub  osób figurujących w 
rejestrach 

uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy 
lub uprawnionych we właściwym 

upoważnieniu ) 
 

* niepotrzebne skreślić  

 
 


