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      Druk nr 1  
 
 
 
 
.....................................................................................................................................           .................................................................................................................... 

Pieczęć, nazwa i adres                                                                                           Miejscowość, data 
Wykonawcy/Wykonawców  
 NIP/REGON, Tel./Fax 

OFERTA 
 

                                                               Miejski Zarz ąd Budynków 
                                                               w Kielcach 
                                                               ul. Paderewskiego 20 
                                                              25-004 KIELCE 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 
stronie internetowej www.mzb.kielce.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie robót budowlanych pn.: 
 

„ Budowa lokali mieszkalnych przy ulicy Tartacznej w Kielcach” 
 

     Znak: MZB/T1/2015 
 
JA / MY NIŻEJ PODPISANY/ I ( imię i nazwisko): 
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa/firma  i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków Konsorcjum wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za:  
 
       cenę brutto :  ...........................................................................................................……zł, 

 słownie:   ........................................................................................................................  zł. 

       w tym:  

  1.1  Wartość robót netto objętych stawką podatku VAT = 8%  …………………………..  zł. 

                                                                                  VAT 8%     ……………………………zł.    

                                                                                   Brutto        …..………………………. zł. 

 1.2 Wartość robót netto objętych stawką podatku  VAT = 23% …………………………..  zł. 

                                                                                  VAT 23%    ………………………….  zł.    

                                                                                    Brutto       …..………………………. zł. 
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2. Zobowiązujemy się do wykonania  robót uzupełniających wg składników  

      cenotwórczych nie wyższych niż przyjętych do obliczenia ceny ofertowej, tj: 

  Rg - ……… zł,         Kp - ......... %,       Z - ......... %    przy  czym koszty zakupu  

należy uwzględnić w cenie materiałów. 

 
3. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia: ………………………….2015 r.  

 
4.  Udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres: ………………… miesięcy 
     od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 
5.  Akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami umowy ( wzorem umowy): 30 dni  
     od złożenia faktury wraz z protokółem odbioru. 
 
6.  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. /* 
     Oświadczamy, że następujące roboty zamierzamy powierzyć Podwykonawcom (należy 
     wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć        
     Podwykonawcom) /* 
            

 
Lp. 

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę 
  

  
 

  
 

  
 

      /* niepotrzebne skreślić  
     Uwaga!  
     W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
      zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.   
 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
      nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
      właściwego wykonania zamówienia. 
 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty 
      składania ofert. 
 
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór  
      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 
      naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i  
      terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

10. Wadium w kwocie .........................................zł zostało wniesione w formie  
  
      …………………………………………………………………………........... 

      Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy do oferty. 
      Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nasze konto:  
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      .......................................................................................................................... 
11. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy 
      wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie......................... ......... 
      ……………………………zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie umowy i SIWZ. 
 

12. Oświadczamy, że cała oferta składa się z …………… kolejno ponumerowanych stron. 
 
13. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ................. do 
      ................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione. 
 
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty  
      dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).   
   
15. Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty 

      jest: ……………………………………………tel/fax……………………………………... 

16. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

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

       tel…………………………………., faks /**………………………………………. 

      /** prosimy o podanie numeru faksu ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ przyjętą przez Zamawiającego  
           formą porozumiewania się z Wykonawcami oprócz  pisemnej jest forma faksowa. 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..................................................................    
          podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                          do reprezentowania Wykonawcy/ów. 


