
Załącznik nr 1 

Nazwa i adres 

firmy(Wykonawcy)………………………………………………………………………………………

….. 

NIP………………………………………………………... 

REGON…………………………………………………… 

Tel/fax……………………………………………………. 

tel. komórkowy…………………………………….. 

e-mail…………………………………………………….. 

Tarnów dnia ………………………………………….. 

O F E R T A 

Składam/y  ofertę na wykonanie docieplenia elewacji ściany południowej  wraz z remontem balkonów 

budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” w Tarnowie przy ul. Wojtarowicza 42-46  

ŚCIANY Z DOCIEPLENIEM GR. 12 cm. 

Cena netto za 1 m
2 
elewacji …………………………………………………...zł 

Podatek VAT w wysokości ……………………………………………………zł 

Cena brutto …………………………………………………………………….zł 

Słownie złotych ………………………………………………………………..zł 

Cena netto za 1 m.b. szpalet
 
……………………………………………………zł 

Podatek VAT w wysokości …………………………………………………….zł 

Cena brutto ……………………………………………………………………..zł 

Słownie złotych …………………………………………………………………zł 

BALKONY I ŚCIANY BEZ DOCIEPLENIA 

Cena netto za 1 m
2 
elewacji  bez docieplenia. …………………………………..zł 

Podatek VAT w wysokości ……………………………………………………..zł 

Cena brutto ………………………………………………………………………zł 

Słownie złotych …………………………………………………………………..zł 

 

 



W/w ceny zawierają wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia opisanego w SIWZ 

1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Akceptujemy warunek wykonania zamówienia 

po uzyskaniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę przez Zamawiającego 

2. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

3. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje 

4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków 

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem należnych podatków, oraz nie zalegamy z 

opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz 

dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu którego dotyczy zamówienie 

7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a)…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Załączniki: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy 


