
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 
Nr 01/REW/20020/NW3

Gdańsk, dnia ...........................

FORMULARZ OFERTY

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (frraa)/ir/ię nazw/isko………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…..

Adres do korespondencj/i …………………………………………………………………………………..…………………………………….…

Nr telefonu)nr faksu …………………………………………………………………………………………………………….……………………..

e-ra/il: …………………………………………………………………………………...........……..........................................................

osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………….……………..…..

Nr NIP (przeds/ięb/iorcaa .....................................   Nr PESEL (osoba fzyczna) ……….................…...................... 

Podstawa prawna do występowan/ia w obroc/ie prawnyr (KRS, CEIDG, /innaa: …………………………………….....

Do: 
Wspólnota Mieszkaniowa Chłodna 5
Ul. Chłodna 5 
80-744 Gdańsk 

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  ww.  Wykonawcy,  w  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  nr
01/REW/2020/NW3  
na wykonanie elewacji  frontowej i  tylnej  – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali
architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku,
oferuję  wykonanie  przedmiotu zamówienia  za  cenę  ryczałtową,  zgodnie z  dyspozycjami zapytania
ofertowego, jak niżej: 

Cena całkow/ita:

Cena neto: ......................................
słownie: ............................................

Podatek VAT: ..........................................
słownie: ......................................................



Cena bruto: ..................................................
słownie: ...................................................
Gwarancja:

Okres  gwarancji  .............  miesięcy  (słownie:  ....................................................),  liczone  od  dnia
podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni
i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia.

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia
4. Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  fnansowej  zapewniającej  wykonanie  niniejszego

zamówienia.
6. Posiadam  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności

związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  nie  niższą  niż  ..........  zł
(słownie:  ......................................................................  złotych),  co  potwierdza  dokument
stanowiący  załącznik  Formularza  ofertowego  -  Kopia  opłaconej  na  dzień  upływu  terminu
składania ofert polisy
ubezpieczeniowej  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia.

7. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Zapytaniem wraz  z  załącznikami  i  nie  wnoszę  do  nich
zastrzeżeń,  oraz  oświadczam,  że  zdobyłem  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty
i  spełniam wymogi określone w Zapytaniu i załącznikach.

8. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  ze  Wzorem  Umowy  o  roboty  budowlane,  załączonym  do
Zapytania, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
10. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

a) Oświadczenie  ustanawiające  pełnomocnika  –  dotyczy  /  nie  dotyczy  (niepotrzebne
skreślić),

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
c) Lista wykonanych prac wraz z załącznikami,
d) Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

..............................................................................................
Podpis osoby uprawnionej 


	Pełne dane adresowe Wykonawcy:

