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Załącznik dokument nr1str.1 
...........................................  
(pieczątka firmowa oferenta)        .......................................... 

(miejscowość, data) 
 

Wzór „O F E R T A“ 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącego: 
Wykonania Dokumentacji techniczna Zamku Ujazdowskiego 

. 
1. Oferujemy wykonanie prac na następujących zasadach: 
 
a) cena brutto: .................................................. ........................................zł 
 
(słownie .................................................................................................................. zł), 
 
cena netto: ................................................... ............................................................zł 
 
(słownie ........................................................ ..........................................................zł), 
 
podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ................................................. zł 
 
W tym koszt brutto  

a) Wielobranżowej inwentaryzacji budynku;................................................. 
 
b) Analizy: .................................................................................................... 

 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie : ....................dni od dnia zawarcia 
Umowy.  
W tym:  Wielobranżowej inwentaryzacji budynku w terminie: ...................dni 
              Analizy: .........................dni. 
 
 2. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami    
      przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 
 
4. Wykonaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem 
i wartościom usług stanowiącym przedmiot zamówienia..  

 
5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie   
      wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia.  
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej 
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.  
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7. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie...............................................  

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

zgodnie z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

 
8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
 
a) wykonanie ..............................................................................................  firma o nazwie:  
 
..................................................................................................................... z siedzibą w  
 
............................................ reprezentowana przez:............................................................... 
 
 b) wykonanie ..............................................................................................  firma o nazwie:  
 
..................................................................................................................... z siedzibą w  
 
............................................ reprezentowana przez:............................................................... 
 
 
 

 
 
 
 

........................................................  
(pieczątka i podpis/y/ osób/y/  

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

 


