
Załącznik nr 1 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
.................................... dnia ......................... 

................................................ 
Pieczęć oferenta 
 

 
 

O F E R T A 
 
Wołczyński Ośrodek Kultury 
ul. Opolska 2 
46-250 Wołczyn 
 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Szymonkowie” 
składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę 
procedury przetargowej. 
 
1. Oferta jest złożona przez: 
 ................................................................................................................................ 
 
  ..……………………………....................................…………….………………………………………………………….. 
działającego w imieniu: 
- własnym* 
- spółki cywilnej* składającej się z: 
 
a) …………………………………………..……………...…………………………………….. 
 
b) ……………………………………………………..…………………………………………. 
- konsorcjum* utworzonego z : 
a) 
................................................................................................................................. 
b) 
................................................................................................................................. 
2. Oświadczamy, że przed sporządzeniem niniejszej oferty zapoznaliśmy się ze specyfikacją 
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Zamawiającego dla 
niniejszego zadania oraz dokonaliśmy wizji w terenie. 
3. Oświadczamy, że przyjmujemy do wykonania zadanie. Oferta obejmuje całość robót 
określonych w projekcie budowlanym oraz związanych z ich wykonaniem i odbiorem,                  
w sposób określony w specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego 
terminu składania ofert. 
Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie:                 
do 30 września 2007 r.  
5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte                        
w „projekcie umowy” opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się,               
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszymi 
postanowieniami w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. 
 

*Niepotrzebne skreślić 



 
6. Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia określonego w naszej ofercie, poniesiemy 
wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji zamówienia. 
7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem: 
brutto: ...................................................... zł słownie (brutto) ................................. 
……………………………………………………………………………………………..............………….. 
w tym kwota podatku VAT 22% ............................................................................... 
wartość zamówienia (netto) .................................................................................... 
………………………………………………………………………………..……………………….............. 
Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ponadto zawiera ona następujące ewentualne koszty: utrzymania 
zaplecza budowy, związane z odbiorami robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
prac demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, ubezpieczeń od roszczeń cywilno-
prawnych, prac porządkowych, zagospodarowania placu budowy, odszkodowań za szkody 
powstałe w wyniku prowadzenia robót, dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów 
łącznie z opłatami oraz podatku VAT. 
11. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na cały przedmiot 
zamówienia na licząc od dnia odbioru końcowego. 
12. Oświadczamy, że akceptujemy termin zapłaty faktur wynoszący 30 dni licząc od daty ich 
doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
13. Korespondencję należy kierować na adres: ……………………………..................……………………… 
………………………………………………………………………………………………………......................................... 
………………………………………………………………………………………………………......................................... 
14. Kontakt telefoniczny nr ………………………………......................… faks nr ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
pieczęć i podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta w obrocie prawnym 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


