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

Nazwa i adres Wykonawcy Miejscowość ,data 
NIP/REGON 

 

OFERTA  
 
          Miejski Zarząd Budynków 
                                                               w Kielcach 
                                                               ul. Paderewskiego 20 
                                                               25- 004 KIELCE 
 
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.mzb.kielce.pl, 
www.przetargi.mzb.kielce.pl i w siedzibie Zamawiającego, dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

„Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie                           
od 1.10.2006r do 30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie 

Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.” 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia za: 

 
 cenę brutto:   ………………… zł, 

 słownie :  .............................................................................................................................. 

              ..........................................................................................................................zł 

 w tym: 
 -  cena netto:  …………………… zł, 

 słownie :  ............................................................................................................................. 

              ......................................................................................................................... zł. 

 przy  uwzględnieniu  podatku ………..% VAT wynoszącego .....................zł,  
 
zgodnie z załączonym wyliczeniem na druku Nr 1A 
 

2.   Zamówienie wykonamy w terminie :  ……………………………… 

3.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy: ……………….. dni od daty 
złoŜenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

4. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami.  
5. Oświadczamy, Ŝe stawki miesięczne za obsługę serwisową poszczególnych kotłowni 

podane w druku Nr 1A  są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do właściwego i z naleŜytą starannością, wykonania zamówienia.  

7. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od 
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daty składania ofert. 
8. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Akceptujemy decyzję Zamawiającego, Ŝe moŜe nastąpić zmiana ilości kotłowni do 
obsługi serwisowej i nie będziemy wnosić roszczeń w stosunku do Zamawiającego o 
ewentualne zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej ofercie. 

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

              formie  ................................................................................................................ ......... 
              Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy do oferty. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy zwrócić na nasze konto: 

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

12. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy 
wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie 

...........................................................................................................................................  
            zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie umowy i SIWZ. 
 

13. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie ze  wszystkimi 
załącznikami, są kolejno ponumerowane, a cała oferta składa się z ……………  
stron. 

14. Niniejszym informujemy, iŜ dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ........ do .......... oraz strony............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
oraz następujące dokumenty, które nie były wymagane przez Zamawiającego, a naszym 
zdaniem są istotne dla przebiegu postępowania 

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

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

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

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

................................................... 
( podpis osoby upowaŜnionej do 

składania oświadczeń woli  
                                                                                                                                        w imieniu Oferenta ) 
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Druk nr 1A  
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW OBSŁUGI SERWISOWEJ KOT ŁOWNI 
GAZOWYCH I OLEJOWYCH  

 
 

Lp Adres kotłowni Rodzaj kotłowni 
G-gazowa 
O-olejowa 
c.o.-centralne ogrzewanie 
c.c.w.-ciepła woda 

Miesięczna 
stawka za 

serwis netto 
 

( zł/m-c ) 

Ilość miesięcy 
serwisowania 

Razem  
w okresie 
2-ch lat 

( zł ) 
4 x 5 

1 2 3 4 5 6 
1 Ściegiennego 270A O   (c.o.+c.c.w.)  24  
2 Skrajna 76 O   (c.o.+c.c.w.)  24  
3 Malików 150 O   (c.o.+c.c.w.)  24  
4 Jagiellońska 78      O   (c.o.)  24  
5 Kochanowskiego 14      G   (c.o.+c.c.w.)  24  
6 Sienkiewicza 68      G   (c.o.)  24  
7 Paderewskiego 20      G   (c.o.)  24  
8 Niska 6      G   (c.o.)  24  

Razem wartość netto:  
 

 
1. Miesięczne stawki za obsługę serwisową kotłowni (kolumna 4) są niezmienne przez 

okres obowiązywania umowy. 
 
2. Wartości naleŜy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

definicją „przybliŜenia dziesiętne” i zasadami opisanymi w Nowej Encyklopedii 
Powszechnej dotyczącej zasad przybliŜeń dziesiętnych. 


