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OFERTA 
  GMINA MIEJSKA LUBIN -SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 UL. PARKOWA 2  

59-300 LUBIN 
 
 
 

 
WYKONAWCA 
 

 
1. 

Nazwa:  
 

NIP: 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 

E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): Faks:                                                               

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem:   TAK  
  NIE 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:  

„Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 8” 

 
1.  Oferujemy wykonanie zamówienia  za łączną  cenę ryczałtową  

netto.............................................PLN 

/słownie cena netto/ .................................................................................................................................. 

 
+ podatek VAT .................................... PLN   =   cena  brutto ...........................................................PLN 
 
 /słownie cena brutto/ ................................................................................................................................ 
 

 

Cena oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 
  

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie określonym w Rozdziale III Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 15 września 2018r. 

3. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany                                         

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy/ogólne 

warunki umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach 
określonych w Rozdziale XXIV  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
  
8. Oświadczamy, że zadeklarowany przez nas czas reakcji na zgłoszenie o awarii wg poniższej tabeli 
wynosi: 
 

Długość okresu gwarancji 

 

                             60 miesięcy  

48 miesięcy  

36 miesięcy  

W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce w formularzu oferty w pkt 8 w 

tabeli bądź wypełni więcej niż jedną pozycję Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca  deklaruje 

minimalny czas gwarancji tj. 36 miesięcy. 

 

 
9. Oświadczamy, że: 

1) wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i usług 1. 

 

2) wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania   u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył......................................................................................3 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła.........................................................................................4 zł. 
 
 

UWAGA: 
1 W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) należy przekreślić 

2 W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) należy przekreślić 

3 Należy wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług 

4 Należy wpisać wartość netto ( bez kwoty podatku ) usługi/usług wymienionych wcześniej 

 

10. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składamy: 
 

1) samodzielnie 
 

2) jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 

 
 
                 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich 

pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 

 
2. 

Nazwa:  
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NIP: 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 

E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): Faks:                                                               

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem:   TAK  
  NIE 

 

 

 

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

podpisano 
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 


