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Załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór Formularza oferty) 

 

......................................, ................................ 

                                                                                                                                                                     miejscowośd   data   

 

 

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

                 (pieczęd adresowa Wykonawcy) 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY (w przypadku oferty wspólnej należy wymienid wszystkie podmioty, 

adresy, zaznaczając adres korespondencyjny oraz lidera konsorcjum): 

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

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

e-mail:…………………………........................................................................................................... 

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….….. 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 

Osoba upoważniona do kontaktów z Organizatorem…………………………………………… tel.:…….……… 

      

Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi 

ul. Sienkiewicza 60, 

90-058 Łódź 

adres e-mail: dyrektor@mocni.jezuici.pl 

 W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania konkurencyjnego na wykonanie zadania pn. 

Wielofunkcyjny Ośrodek Szkoleniowy „Żyj bez lęku”, cz. I: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

sali teatralnej wraz z zapleczem przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że 

zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie do 

przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki w 

nim zawarte. 
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OFERTA   

1. Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem, o których mowa w Regulaminie, 

zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Regulaminie przedmiotowego 

postępowania za cenę:  

…………………….................. zł (słownie: .................................................................. złotych) + VAT w 

wysokości………………………………………………..........................zł. (słownie 

..................................................................................................................................zł.) 

co daje łączną cenę z VAT ………………………………........................................... zł  

(słownie: ………………………………............................................................................ zł), 

2. oświadczamy,  iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia; 

3. zamówienie będzie  zrealizowane w ciągu ……………... * dni kalendarzowych licząc od dnia 

następującego po dniu podpisania umowy. 

* - należy wypełnid 

4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się Regulaminem wraz z załącznikami i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania i akceptujemy postanowienia 

zawarte we wskazanych dokumentach bez zastrzeżeo; 

5. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Regulaminie; 

6. oświadczamy, że udzielamy podstawowej  gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące 

przedmiotem zamówienia, oraz zastosowane materiały i wmontowane urządzenia  na okres 

................................................... *miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru 

koocowego z tym, że dla materiałów oraz urządzeo okres ten nie będzie krótszy niż 

gwarancja udzielana przez producenta przy czym okres ten nie będzie krótszy niż okres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

* - należy wypełnid 

7. oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do 

Regulaminu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych  tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora;  

8. oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze 

umowy. 

9. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia najpóźniej w dniu 
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zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny 

ofertowej brutto w formie ………………………………………………….*; 

* - należy wypełnid 

10. zobowiązujemy się do zastosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i 

produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Jeżeli na 

przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to 

będziemy dla nich posiadad następujące, aktualne dokumenty: krajowe oceny techniczne 

(OT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA).  

11. informujemy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyd podwykonawcom realizację części 

zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót**:  

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

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

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy wpisad nie dotyczy 

        ** należy opisad zakres prac powierzonych podwykonawcy.  

12. informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nim stosunków 

prawnych**: 

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

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

* w przypadku,  gdy w realizacji zamówienia nie polega wykonawca na  zasobach innych podmiotach 

wpisad nie dotyczy. 

        ** należy opisad zakres polegania na zasobach innych podmiotów oraz wskazad ich nazwy.  

13. Kierownik/kierownicy  robót i usług objętych zamówieniem, będą  zatrudnieni w ramach 

stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w będzie również spełnione przez 

podwykonawców i wszystkie podmioty realizujące zamówienie. 

14. oświadczamy nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

15. oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z 

przygotowywaniem niniejszego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia 

niniejszej oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 
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16. oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione  

w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Organizatora. 

 

 

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

(miejscowośd)       ( data)                                           (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 

 


