
Załącznik nr 3 do SIWZ

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

......................................... 
(miejscowość, data) 

OFERTA

do  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  niższej  od  równowartości  kwoty
określonej  w przepisach wydanych na podstawie  art.  11 ust.  8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych  na:  „Wymiana wewnętrznych linii  zasilających w.l.z.  w budynku Zamku
Ujazdowskiego w Warszawie.”

Zakres prac:
 Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentacji przedstawionej przez

Zamawiającego;
 Wykonanie  nowych  tras  kablowych,  wraz  z  wykonaniem  instalacji  uziemień

wyrównawczych;
 Dostawa i montaż nowych wewnętrznych linii zasilających;
 Przełączenie starych w.l.z. na nowe w rozdzielnicy głównej budynku i w rozdzielnicach

obiektowych;
 Demontaż starych w.l.z. oraz elementów starych tras kablowych;
 Wykonanie pomiarów elektrycznych nowych w.l.z.;
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

My, niżej podpisani:

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

..............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

..............................................................................................................
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców  w przypadku oferty wspólnej

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

Adres:............................................................................................................................ 

Regon:..................................................            NIP:......................................................

Telefon /fax....................................................................................................................

 Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu  zamówienia,  zamieszczonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia  i  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

 Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto: .................………. zł 
słownie: .........................................................................................................................

podatek VAT w wysokości: 23% tj: .......................................................zł
słownie: .........................................................................................................................
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cena brutto:...............................zł
słownie: .........................................................................................................................

 Powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający.

 Oświadczamy, iż odbyliśmy wizję lokalną.

 Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.

 Oświadczamy, iż w  razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy.

 Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia .…………………….. . 

 Na wykonane prace oraz urządzenia udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.

 Oferta znajduje się na .................  kolejno ponumerowanych stronach.

 Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1. Kosztorys ofertowy

Pozycje ujęte w kosztorysie ofertowym muszą odpowiadać pozycjom z Przedmiaru
robót  oraz być  skosztorysowane z uwidocznieniem kosztów materiałów,  robocizny
sprzętu. Kosztorys musi posiadać stawki na których została wykonana kalkulacja, tj.
robocizna,  koszty  pośrednie,  zysk.  Wyżej  wymienione  nośniki  cenotwórcze  będą
podstawą do wyceny ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zgodnie z § 3
ust. 3 Umowy.

2. Parafowany wzór umowy
3. Oświadczenia wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. ....................................

.......................................... 
(pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpisy 

osób upoważnionych 
do reprezentowania firmy) 
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	Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

