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Załącznik nr 2 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Redzie ul. Łąkowa 29A 

84-240 Reda 

FORMULARZ OFERTOWY  

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie konkursu ofert, opublikowanym na stronie 

internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, dnia …….2022 r. oraz po zapoznaniu się 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą wykonania robót pt. Wymiana 

poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej 

wody oraz cyrkulacji, 

 Ja/my٭ niżej podpisany/ni٭ reprezentujący:  

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

 

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

( nazwa i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu ) 

 

Oświadczam/Oświadczamy٭, że:  

Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za kwotę: 

 
 

    
 

 
lp Adres 

Ilość 

kondyg 

Ilość 

klatek 
Cena netto VAT 

Wartość 

robót brutto 

1. Łąkowa 17 4 2       

2. Łąkowa 19 4 4       

3. Łąkowa 22 4 4       

4. Łąkowa 23 3 2       

5. Łąkowa 25 3 2       

6. Łąkowa 31 5 4       

7. Łąkowa 32 5 2       

8. Łąkowa 33 4 2       

9. Łąkowa 37 5 2       

10. Łąkowa 39 5 3       

11. Łąkowa 43 5 2       

12. Łąkowa 47 4 2       

13. Spokojna 27 4 2       

14. Spokojna 37 5 4       

15. Spokojna 39 4 3       

16. Spokojna 41 4 2       

 

Razem koszt robót:  …………….. zł + VAT 8% …..........,  brutto …………..……. zł  

 (słownie brutto : ……………………………………………………………..……zł), 
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1. Na wykonane roboty udzielamy ……… m-cy gwarancji. 

2. Niniejszym upoważniam/upoważniamy٭ Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedłożonych 

informacji oraz do wyjaśnienia technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów 

upoważniam/upoważniamy٭ każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo 

wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez 

Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń 

zawartych w załącznikach. 

3. Oferta została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach od nr …… do nr 

………. W tym informacje zawarte na stronach ……….. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

jako takie nie mogą być udostępniane. 
 

.............................. dnia..............2022 r.                    . . ...........................................................  
        (miejscowość)                                                                                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy)  

 

*) - niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

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

(Nazwa i adres  Wykonawcy ) 

    
Oświadczam/my٭, że:  

1. Uzyskałem/Uzyskaliśmy٭ konieczne informacje do przygotowania oferty. W oferowanej 

cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. 

wszelkie roboty wynikające z SIWZ, dokonanej wizji lokalnej, prace wynikające z 

wyjaśnień Zamawiającego składanych na etapie postępowania przetargowego 

udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wszelkie roboty 

towarzyszące i inne niezbędne do wykonania zmówienia. 

2. Oświadczam/Oświadczamy٭, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w SIWZ 

wraz z jej załącznikami oraz udzielonymi na etapie przetargu wyjaśnieniami dostępnymi 

na stronie internetowej Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam/Oświadczamy٭, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

4. Oferta powyższa ważna jest 30 dni. 

5. Roboty określone w zapytaniu zobowiązuję się wykonać w terminie do dnia 30.11.2022 r. 

6. Zobowiązuję/Zobowiązujemy٭ się, pod rygorem utraty wadium, do podpisania umowy zał. 

1 do SIWZ w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. 

7. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz posiadamy odpowiednie uprawnienia (certyfikaty). 

8. Posiadamy niezbędną wiedzę, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

9. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

10.Wadium wpłacone w przetargu na Wymianę poziomów z wyniesieniem zaworów z 

piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, po zakończeniu 

procedury wyboru wykonawcy należy zwrócić na konto  

………………………………………………………………………………… 

 

                                                           

............................................................................................... 
       (miejscowość data podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 
 niepotrzebne skreślić – (٭


