
Załącznik nr 1 
 
 
 
 

OO  FF  EE  RR  TT   AA  
 

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych                                                         
przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku. 

 
 
 
 
 

BARLINECKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

Spółka z o.o.  
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 

 
 
1. Nazwa i adres oferenta: 

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

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

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

2. Ścisłe określenie przedmiotu oferty /nazwa-zgodnie z przedmiotem przetargu/: 

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

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

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

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

3. Oferuję wykonanie w/w robót wg stawek: 

a) Kwota ryczałtowa za przestawienie 1 m3 pieca kaflowego (netto) ................................ 

b) Kwota ryczałtowa za budowę 1m3 nowego pieca kaflowego (netto) ............................. 

c) Kwota ryczałtowa za budowę 1 m3 nowego trzonu kuchennego (netto) ....................... 

UWAGA! Kwoty w punktach  b)i c) przy licowaniu kaflami z 

rozbiórki – materiał wykonawcy.  

4. Dla prac nie objętych deklarowanymi wartościami ryczałtowymi, zleconymi dodatkowo w 
przypadkach awaryjnych, oferuję wykonanie robót w oparciu o właściwy KNR przy 
zastosowaniu stawek: 

       1 r-g – …………zł; Kp - ………%; Zysk - …….. %; ceny jednostkowe wbudowanych   

materiałów zostaną przyjęte w oparciu o faktury wystawione dla ich zakupu 
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5. Oświadczam, że znane są mi warunki zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

6. Podejmuję się wykonania zamówienia w terminie ......................................... . 

 

7. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na całość robót przez okres ............................... . 

 

8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym                

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

9. Wadium w kwocie .......................... zł zostało wniesione w formie  .................................. . 

Dokument /kserokopia dokumentu/ potwierdzający wniesienie wadium załączam                 

do oferty. 

 

10. Zobowiązuję się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia umowy w ciągu ......... dni 

od daty otrzymania pisma akceptującego. W przypadku odstąpienia przeze mnie                 

od zawarcia umowy wniesione wadium przepada i nie będę rościć pretensji do 

wpłaconego wadium. 

 

11. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

- dowód wpłacenia wadium  

oraz zgodnie z wymaganiami pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

następujące dokumenty:  

1) ............................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................................... 

6) ............................................................................................................................................... 

7) ............................................................................................................................................... 

8) ............................................................................................................................................... 

9) ............................................................................................................................................... 

                                                                                      

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

/własnoręczny podpis oferenta, pieczęć, data/ 
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