
 

 

                                                                                                                 Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 2/20 

 

  ………………………….......                                                                                           ………………………… 
          Pieczęć Oferenta                                                                                                                                       miejscowość, data 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dobra 2 w Gdańsku 

ul. Dobra 2, 80-746 Gdańsk 

NIP 583-27-00-354 

………………………………………………………………. 

                                (Zamawiający) 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/20 na: 

 

Remont klatki schodowej - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia z czujkami ruchu,  

tynki z odtworzeniem detali, malowanie, wymiana stopni, podstopnic i podestów drewnianych,  

renowacja drzwi wahadłowych w budynku mieszkalnym ul. Dobra 2 w Gdańsku 

 

Ja niżej podpisany 
……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………… 
                                                            imię/imiona i nazwisko/nazwiska uprawomocnionego przedstawiciela osoby 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
                                                                                                       nazwa / firma 

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

Adres: 

Miejscowość: …………………………………….…………………………….. kod:…………………………………………………………. 

ulica……………………………………………………….…………….. nr domu …………..………… nr lokalu ………..…….……… 

telefon …………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………………….. 

Składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Kryterium: cena całkowita 

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

słownie: 

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

podatek VAT (8%) ….…………………………….…………………. zł 

słownie: 

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



 

cena brutto: ……………….………………...…..…………..… zł 

słownie: 

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

 

 

Kryterium: gwarancja 

 

Okres gwarancji: 

………………………………………………..………………………… miesięcy (słownie: ………………………………………………),  

(nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy)  

 

liczone od dnia podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót 

 

 
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 2/20 oraz wszelkimi udostępnionymi 

warunkami udzielenia zamówienia i akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia 

zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowalne 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie 

objętym zamówieniem, co potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik nr 3 Formularza 

ofertowego – Lista wykonanych prac wraz z załącznikami. 

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowalne 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia co potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik nr 3a 

Formularza ofertowego - Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

wykonania zamówienia wraz z załącznikami. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

5. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 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. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy stanowiącą załącznik nr 4 zapytania 

ofertowego i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy oferta wykonam w terminie i na zasadach 

określonych warunkami umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego nr 2/20. 

8. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

9. W związku ze składaną ofertą na wykonanie remontu klatki schodowej - wymiana instalacji 

elektrycznej i oświetlenia z czujkami ruchu, tynki z odtworzeniem detali, malowanie, 

wymiana stopni, podstopnic i podestów drewnianych, renowacja drzwi wahadłowych 



 

w budynku mieszkalnym ul. Dobra 2 w Gdańsku w ramach Projektu p.n. „Rewitalizacja 

Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przyjmuję do 

wiadomości (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), iż Administratorem moich danych 

osobowych będzie Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dobra 2 w Gdańsku reprezentowana przez 

Zarząd. 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe przetwarzane były w celu realizacji zadań 

związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Dobra 2 

w Gdańsku reprezentowaną przez Zarząd zarówno za moją zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak 

i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na 

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Dobra 2 w 

Gdańsku reprezentowana przez Zarząd (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

10. Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

1) Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić) 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

3) Lista wykonanych prac wraz załącznikami 

3a) Wykaz osób wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem odprowadzenia 

stosownych składek na dzień upływu terminu składania ofert (np. wyciąg z konta 

bankowego, rachunek itp.)  

 

 

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

                       (podpis Oferenta) 

 
 


