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                                                                                                                                    Załącznik nr 1  

OFERTA 

BARLINECKIE  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO  Spółka z o. o. ul. 

Szpitalna 4 

74-320   B A R L I N E K 

O F E R T A 
Nazwa i siedziba oferenta 

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

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

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

NIP NR....................................................................... 

REGON....................................................................... 

Konto bankowe nr............................................................................................. w banku 

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

Osoba reprezentująca oferenta : 

........................................................................................................................................Wpis do 

rejestru/ zaświadczenie o działalności nr ............................................................... 

 „ Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego  przy ul. Niepodległości 41    w 
Barlinku” 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem zgodnie z wymogami zamawiającego.  

2. Oferujemy wykonanie : 

A) Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropu poddasza, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia i remont instalacji gazowej 

przy ul. niepodległości 41  w Barlinku. 

za cenę kosztorysową netto …………………………………….. złotych 

plus podatek VAT w wysokości............ % t. j.  - .......................złotych 

 Łącznie (brutto)  -  ...................................................... złotych 

( słownie: 

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

............................................................................................................. 
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B) Świadectwo charakterystyki energetycznej 

za cenę  netto …………………………………….. złotych 

plus podatek VAT w wysokości............ % t. j.  - .......................złotych 

 Łącznie (brutto)  -  ...................................................... złotych 

( słownie: 

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

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

 

3. Na wykonane roboty udzielamy 5 letniej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót. 

Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie 2 dni od daty zgłoszenia. 

4. Podejmuję się wykonania zamówienia w terminie: 

a) do dnia 30.09.2014r. – roboty instalacyjne 

b) do dnia 30.11.2014r. – roboty dociepleniowe i ogólnobudowlane 

5. Oświadczam, że w okresie ostatnich 2 lat wykonałem tożsame prace. W załączeniu referencje z 

tych prac. 

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do ubezpieczenia budowy 

od wszelkich ryzyk budowy do wysokości zleconego zadania. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania  robót i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji 

lokalnej na terenie budowy, zapoznaliśmy się z projektami budowlanymi, sporządziliśmy 

kompleksowo bez zmian i pominięć kosztorysy ofertowe na podstawie przekazanych kosztorysów 

ślepych). 

8. Oświadczamy, że akceptujemy załączony projekt umowy o roboty budowlane i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez .................... 

 

…………………, dnia …........................ 

 

 

 

 

 

 

……….…………………………..………………......... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

 wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej  

  - podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 


