FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Pestalozziego 4 w imieniu
której działa: ATENA & HJW Spółka z o.o., 50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 6
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Roboty budowlane polegające na remoncie dachu i świetlika w budynku mieszkalnym
stanowiącym
własność
Wspólnoty
Mieszkaniowej
położonym
we Wrocławiu
przy ul. Pestalozziego 4.
NAZWA OFERENTA:
....................................................................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko właściciela (li )

ADRES e-mail: …………………….........................................................................................................

NIP Nr ......................................................Nr telefonu .........................................................................
OFERUJĘ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: - za wynagrodzenie ogółem brutto
w kwocie (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) :
............................................ zł (słownie: .................................................................................................
…..............................................................................................................................................................)
(zgodnie z załączonym szczegółowym kosztorysem ofertowym)

UDZIELAM GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty na okres :
....................................................................................................................................................................
( w latach )

TERMIN WYKONANIA: ...................................................................................................................
( w tygodniach )





Podane w ofercie wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji. Podane
wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na obiekcie, który jest przedmiotem zamówienia
i uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.
Deklaruję, że wszystkie oświadczenia, informacje oraz dokumenty zamieszczone w niniejszej
ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Data .........................

……...............................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE :


posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia;.



posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;



sytuacja finansowa mojego Zakładu zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia bez przestojów
i terminowo.



nie zalegam z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.



Zakład mój nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie
upadłościowe.

Dnia .........................................

……...........................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty:
- polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
- pisemne zobowiązanie (oświadczenie) osoby, która podejmie się funkcji kierownika robót
(z podaniem rodzaju uprawnień, adresem robót) wraz z odpisami uprawnień budowlanych
i aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego;

Uwaga!
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni
po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia
służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni
po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
W ofercie należy uwzględnić koszt wydania opinii kominiarskiej powykonawczej, którą
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w trakcie odbioru robót.

