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Druk Nr 1 
 
 
 
................................................................................................................................................     

        pieczęć, nazwa i dokładny 
adres wykonawcy/wykonawców   
   

NIP/ REGON ,  tel./ fax 

.............................................................. , ................................................ 2007 r. 
        miejscowość   data 

 

                                                      O F E R T A 

        Miejski Zarząd Budynków  

        w Kielcach 

        ul. Paderewskiego 20 

        25-004 KIELCE 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego: 

- w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………………………….  z dnia ……………………………………………. 

 ---   na stronie internetowej: www.przetargi.mzb.kielce.pl       

 - na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Budynków 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego znak: MZB/TR/ADMIN-08 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Administrowanie lokalami mieszkalnymi i uŜytkowymi będącymi w zarządzie Miejskiego Zarządu 
Budynków w nieruchomościach wspólnotowych, połoŜonych na terenie miasta Kielce, 

 w latach 2008-2010, 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  

1. z tytułu realizacji całego przedmiotu Zamówienia, którego okres realizacji nie przekroczy 36 
miesięcy i zakończy się w dniu 31.12.2010r, (naleŜy podać cenę za pełnych 36 miesięcy): 

cena brutto: C =  .................................................................................   zł (słownie złotych: ............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 

 w tym: 

 cena netto:  ....................................................................................................      zł  (słownie złotych: ...................................................................................................................................)  

 podatek VAT w kwocie: ..........................................................      zł  (słownie złotych: ................................................................................................................) 

gdzie C obliczamy w następujący sposób: 

C = CMM x Pu lm x 36m-cy + CMU x 1,22 x Pu lu x 36m-cy 

Pu lm – powierzchnia uŜytkowa ( tys.m2 ) lokali mieszkalnych wg. Druku Nr 5 do SIWZ 

Pu lu – powierzchnia uŜytkowa ( tys.m2 ) lokali uŜytkowych wg. Druku Nr 5 do SIWZ 

 

        …………………………………. 
           podpis/y osoby/osób  
         upowaŜnionej/ych do reprezentowania firmy. 
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2. za cenę jednostkową (ryczałt miesięczny) : 

 CMM = ............................ zł/1000m2  (słownie: .............................................) 

CMU = .............................zł /1000m2  (słownie :.............................................) 

CMM - wynagrodzenie netto miesięczne za administrowanie lokalami mieszkalnymi, za 1000m2 powierzchni 
uŜytkowej lokali mieszkalnych. 

CMU - wynagrodzenie netto miesięczne za administrowanie lokalami uŜytkowymi, za 1000m2 powierzchni 
uŜytkowej lokali uŜytkowych. 

Oświadczamy, Ŝe: 

A) Zapoznaliśmy się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i z naleŜytą starannością, 
wykonania zamówienia . 

B) Oświadczamy, Ŝe polisa o której mowa w pkt.IX ppkt. 3.5.1 SIWZ oraz w wymaganym załączniku nr 7  
wg. „Szczegółowego wykazu wymaganych  załączników”- druk Nr 2 SIWZ, będzie waŜna przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

C) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od składania ofert. 

D) 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 . 

E) Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać : sami * / przy udziale podwykonawcy/ów  
, zgodnie z załączonym oświadczeniem - Druk Nr 6. 

* Niepotrzebne skreślić  

F) Akceptujemy decyzję zamawiającego, Ŝe zmiana powierzchni lokali będzie weryfikowana co miesiąc 
(Druk Nr 4 - Wzór Umowy § 4 ust.3)  i  nie będziemy wnosić roszczeń w stosunku do zamawiającego o 
ewentualne zmiany wynagrodzenia określone w pkt.1 Druku Nr 1 – Oferty. 

G) Akceptujemy moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia podanego w pkt.1 niniejszej Oferty ( Druk nr 
1) w przypadku, gdy nie będzie moŜliwe podpisanie Umowy z Zarządcą, którego Oferta zostanie 
wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu 01.01.2008r.  

W takim przypadku rzeczywisty okres realizacji przedmiotu zamówienia, którego zakończenie 
upływa z dniem 31.12.2010r, będzie krótszy niŜ 36 miesięcy. Wynagrodzenie podane w pkt.1, 
zostanie pomniejszone proporcjonalne do okresu od dnia 01.01.2008r do dnia podpisania Umowy. 

Wynagrodzenie za rzeczywisty okres realizacji zamówienia (CX) obliczone zostanie w następujący 
sposób: 

CX=(C) – [(CMM x Pulm)+(CMU x 1,22 x Pulu) ] x (ilość pełnych miesięcy od dnia 01.01.2008r do 
dnia podpisania Umowy).  

 

 

 
                    
         .................................................... 
          podpis/y osoby/osób  
         upowaŜnionej/ych do reprezentowania firmy. 
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H) Okres gwarancji i rękojmii, zgodnie z pkt. XXI ppkt. 8.2  SIWZ – wynosi 1 rok po zakończeniu terminu 
umowy 

I) Warunki płatności, zgodnie z §15 „Wzoru Umowy” - Druk nr 4, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.  

J) Wadium w kwocie ………………………………………… zł zostało wniesione w formie 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy do oferty . 

K) Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy zwrócić na nasze konto: 

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

L) 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. 

Ł)    Ofertę złoŜono na ............................................ [podać ilość] ponumerowanych stronach. 

M) Dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od………...  do ……………  oraz strony 
numer.............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania 

N) Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złoŜonej oferty 
jest:……………………………………………………………. , tel./fax ………………………………………… 

O) Załącznikami do niniejszej oferty są : 

Zał. Nr 1.................... 

Zał. Nr 2.................... 

Zał. Nr 3 ...................        

     …………….. 

     …………….. 

 

 

 

 

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

               podpis/y osoby/osób  
         upowaŜnionej/ych do reprezentowania firmy. 


