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Załącznik nr 1 do SIWZ-wzór 

 

Oferta 

1.Dane Zamawiającego: 

  Gmina Miasta Tarnowa -Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w  Tarnowie 

  Adres:  33-100 Tarnów ul. Szpitalna 53 

  tel./fax 146 888 666 

2.Rodzaj dokumentu: 

Oferta na wykonanie robót budowlanych , składana w podstawowym  trybie  tj. w przetargu 

nieograniczonym, o którym mowa w art.10 ust.1 ustawy „prawo zamówień publicznych” . 

3.Dane Wykonawcy: 

3.1.Pełna nazwa :  

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

Regon : .................................................     NIP : ................................................... 

3.2.Siedziba firmy –pełny adres : 

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

3.3.Osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań : 

…………………………………………………………………… 

3.4.Pełny adres zamieszkania właściciela , w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą i  nie posiadającego osobowości prawnej: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………….. 

kod pocztowy…………………, poczta………………………miejscowość………………………, 

ulica……………….        Nr domu……………………  nr lokalu……. 

województwo ............................................……   

powiat................................................................................ 

3.5. Dane łączności telefonicznej Tel….…………Fax. :................ (nr telefaksu musi być aktywny) 

e-mail: .......................................................................  (wpisać  czytelnie aktywny adres  e-mail) 

3.6. Dokładny adres internetowy-link do elektronicznego rejestru,  z którego można bezpłatnie 

pobrać aktualny wypis potwierdzający fakt prowadzenia zarejestrowanej działalności i umocowanie 

osób upoważnionych do reprezentowania : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku DPS (symbol    wg 

PKOB klasa 1130-budynki zbiorowego zamieszkania ) w ramach zadania:  

„Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie etap 2017/2018” - w zakresie 

remontu pomieszczeń mieszkalnych nr 49, 50, 51, 138, 139, 140, 72, 120 oraz związane z nimi 

prace na niższych kondygnacjach . 

 

5.Ustalenie ceny oferty : 

 

Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za n/w kwotę:…………… 

netto,…………………….. brutto…………………… 

 w tym: 

Etap pierwszy ( gabinety pomocy doraźnej nr 49,140) 

- roboty ogólnobudowlane  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacja wod-kan   zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacje elektryczne  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- wyposażenie   zł………  netto, VAT…..%   brutto ………………; 

Etap drugi (4 pokoje mieszkalne nr 50, 51, 138, 139,) 

- roboty ogólnobudowlane  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacja wod-kan   zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacje elektryczne  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 
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Etap trzeci ( pokoje mieszkalne 70 i 120) 

- roboty ogólnobudowlane  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacja wod-kan   zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

- instalacje elektryczne  zł ……… netto, VAT…..%   brutto ………………; 

 

6.Wskazanie tej części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom. 

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

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

 (Opisać szczegółowo rodzaj robót i zakres oraz podanie przez Wykonawcę  adresów firm podwykonawców) 

7.  Terminy  

1. Deklaruję czas realizacji etapu pierwszego liczony w tygodniach  od podpisania 

umowy:…………………. 

2. Deklaruję termin wykonania całego zakresu robót  do dnia : ………………………… 

tj. łącznie…….. tygodni. 

 

8.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.Zapoznałem  się z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami podanymi 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

2.Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

3.Zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został uważam za 

zaakceptowany i zobowiązuję  się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy . 

4. Wykonawca nie powierza/powierza*)  podwykonawcy 

………………………………………………………………………………………  
(podać nazwę/firmę podwykonawcy) 

wykonanie zamówienia w części: 

………………………………………………………………………………………..………. 
(określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom) 

5.Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. żadne z informacji zawartych w 

ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji *) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym  nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*). 

6.Kosztorysy obejmujące pełny zakres podany w przedmiarach , potwierdzające obliczone kwoty 

podane w ofercie oraz pozostałe dokumenty wymagane dla najkorzystniejszej oferty  zobowiązuje 

się dostarczyć bezzwłocznie,   na wezwanie Zamawiającego . 

 

Pozostałe dokumenty wymagane do przetargu zawarte są na stronach  

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

 

Wykaz załączników: 

1. Wypełnione oświadczenie wg wzoru jak załącznik nr do SIWZ 

2. Wykaz robót -wg wzoru jak załącznik nr 3 do SIWZ 

3. Zobowiązanie podmiotów wymienionych w p.6 oferty  do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

składającego ofertę  swoich zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia. *) 

4………………………………(pozostałe – wypełnić odpowiednio do przygotowanej oferty) 

 

................................................................. 
                 /data,  podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

*) niepotrzebne skreślić 
 


