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Załącznik: Dokument nr 3 
 

...........................................  
(pieczątka firmowa oferenta)        .......................................... 

(miejscowość, data) 
 

druk „O F E R T A“ 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącego: 
Wykonanie tynków na elewacji Zamku Ujazdowskiego  w Warszawie 

. 
1. Oferujemy wykonanie tynków na elewacji na następujących warunkach: 
 
a) cena brutto: ...........................................................................................zł 
 
      (słownie ......................................................................................................................zł),                    
 
 cena netto: .............................................................................................zł 
 
      (słownie ......................................................................................................................zł),                    
 
 podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ............................................. zł 
 
      (słownie ......................................................................................................................zł),                    
 
b) termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – 
zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 
 
2. Wykonaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie) należycie co najmniej dwa zamówienia w obiektach zabytkowych odpowiadające 
wartości robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.  
 
3. W ciągu ostatnich pięciu lat wykonaliśmy ........... prac budowlanych w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym 
placem budowy). 
 
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. 
  
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. 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



3 

Załącznik: Dokument nr 3 
 

...........................................  
(pieczątka firmowa oferenta)        .......................................... 

(miejscowość, data) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącego: 

Wykonanie tynków na elewacji Zamku Ujazdowskiego w Warszawie 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie tynków na elewacji Zamku Ujazdowskiego 

ZAMAWIAJĄCY Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski,  
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa 

WYKONAWCA 
 
 Adres 
 
 
 NIP 
 
Regon  
 
Numer telefonu / fax  
 
Internet    http:// 
 
 e-mail 

 

 
 
 
Kosztorys bez narzutów wg Przedmiar robót – Załącznik nr 4 
 

L.p. Podstawa Przedmiar Jednostka 
miary R M S 

1 KNR 19-01 0832-04 1773.428 m2    

2 KNR AT-08 0109-04  
z.sz.4.1.0002 analogia 2022.559 m2    

3 KNR AT-26 0101-01 
uwaga pod tablicą 150.000 m2    

4 KNR AT-26 0101-04 150.000 m2    

5 KNR AT-26 0102-02 2022.559 m2    

6 KNR AT-26 0101-07 150.000 m2    
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7 KNR AT-26 0101-08 150.000 m2    

8 KNR AT-26 0201-02 2022.559 m2    

9 KNR AT-26 0102-02 2022.559 m2    

10 KNR AT-26 0301-04 2022.559 m2    

11 KNR AT-26 0304-01 2022.559 m2    

12 KNR 4-01 0108-11 5.400 m3    

13 KNR 4-01 0108-12 4.500 m3    

14 
kalk. własna: Koszty opłaty 
komunalnej za zrzut gruzu 
i zanieczyszczeń 

4.500 m3    

15 KNR 19-01 1311-05 203.498 m2    

16 KNNR 2 1504-02 3568.470 m2    

17 KNNR 2 1506-01 3568.470 m2    

18 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 
Czas pracy rusztowań 

(poz.:2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11) m-h    

 

RAZEM:    

 
                                                                              

CENA NETTO:
Cyfrowo: 
 
Słownie: 

CENA BRUTTO:
 (z podatkiem VAT)

Cyfrowo: 
 
Słownie: 

 
 
czynniki cenotwórcze Stawka r-h …........ 

Koszty pośrednie (R+S)                   Kp ….... % 
Koszty zakupu      (od M)                 Kz ….... % 
Zysk               (od S+R+Kp)              Z ….... % 

Termin gwarancji   

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

                 upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 


