
 

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia  -  str. 1 

 

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia 

 pieczęć firmowa                                                                                   ………………….., dnia 
……….………… 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Konkurs ofert na wykonanie instalacji cieplnej wody użytkowej, wraz z częściową rozbiórką lub 
przebudową wew. instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych 
w Krakowie:os. Złotego Wieku nr 16, 21, 30, 33, 35 
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”, os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków  

I. Wykonawca.  

1. Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

2. Adres: ………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

3.Numer telefonu: …………………………………………………………………………….……………………………..…. 

4.Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….... 

5.Numer konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………….... 

6.Numer identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………………………….... 

7. Numer REGON: .......................................................................................................................................................................  
8. Osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji i kontaktu telefonicznego  

…….……………………………………………………...………telefon…………………………………..………… 

II. Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:  

Brutto: ………………….…..…………. zł, w tym podatek VAT w kwocie: ……………….……......... 

słownie: …………….…..……………………………………………………………………..………... 

w tym za poszczególne zadania podać cenę: 

 
os. Złotego Wieku 16  - ………….…... brutto, w tym: 
 
              Koszt podpięcia 1 mieszkania z kuchnią:…………..brutto / bez kuchni …………… brutto 
 
os. Złotego Wieku 21 - ……………… brutto, w tym: 
 
              Koszt podpięcia 1 mieszkania z kuchnią:…………..brutto / bez kuchni …………… brutto 
 
os. Złotego Wieku  30 - ………….…... brutto, w tym: 
 
              Koszt podpięcia 1 mieszkania z kuchnią:…………..brutto / bez kuchni …………… brutto 
 
os. Złotego Wieku  33 - ……………… brutto, w tym: 
 
              Koszt podpięcia 1 mieszkania z kuchnią:…………..brutto / bez kuchni …………… brutto 
 
os. Złotego Wieku 35 - ………….…... brutto, w tym: 
 
              Koszt podpięcia 1 mieszkania z kuchnią:…………..brutto / bez kuchni …………… brutto 
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Nośniki kosztorysowe do robót dodatkowych: 

 Roboczogodzina  - ............. 

 koszty ogólne  - ............. 

 koszty zakupu   - ............. 

 zysk                     - .............  

III. Czas realizacji zamówienia: ......................................................  

IV. Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną objęte ………….. miesięczną gwarancją. 

V.     Termin płatności faktur wynosi ……..… dni. 

 
 
 

…………………………….. 
(podpis i pieczęć Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia 
  pieczęć firmowa 

………………….., dnia……….………… 
 

 Oświadczenie Wykonawcy 

Imię ………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres firmy: ………………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym, oświadczam, co następuje: 
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponuję osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:  

1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie,  

2) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości,  
3) nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, 

4) dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych lub komandytowo-
akcyjnych, osób prawnych:  
 żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa 

popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

5) dotyczy podmiotów zbiorowych:  
 sąd nie orzekł wobec firmy zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
6) Spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Warunkach Zamówienia. 

 Zapoznałem się z warunkami konkursu ofert i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 
 Zapoznałem się z dokumentacją techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.  
 Zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i dokonał 

niezbędnych sprawdzeń i pomiarów, celem uwzględnienia wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania całego przedmiotu zamówienia, ponadto zapoznał się z warunkami ich wykonywania i nie 
ma żadnych pytań do Zamawiającego oraz nie zgłasza do warunków żadnych zastrzeżeń, a także, że 
te warunki uwzględnił w wycenie robót objętych niniejszą umową. 

 Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jej postanowienia (załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia). 
 Zapoznałem się z Regulaminem udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Mistrzejowice” w Krakowie i akceptuje w całości jego postanowienia.  
 W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązuję się do: 

  zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
 nie zgłaszania  żadnych roszczeń do wniesionego wadium w przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia 

umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz pozostałych warunków podanych 
określonych w Rozdziale XV, pkt 3 Warunków Zamówienia. 

 
          
 …………………………………… 
           (podpis i pieczęć Oferenta) 


