
Załącznik nr 3 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i siedziba oferenta :

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

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

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

Do :    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca” 

40-082 Katowice ul. Sobieskiego 10

tel./fax  32 259 65 76

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu  prowadzonego w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji na zadanie pn.:

„Remont  nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach”  nych
przy ul. 3 Maja 5 oraz ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach”  

z dnia  07.07.2016 roku   

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia j.w. za kwotę brutto  (z uwzględnieniem
obowiązującej stawki podatku VAT) w wysokości :

dla   Zadania nr 1:  

„Remont  nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach – teren 
wokół lokalu użytkowego wraz z naprawą schodów zewnętrznych”:

............................................................ zł (brutto)

słownie: …................................................................................................................................

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

dla   Zadania nr 2:  
„Remont  nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach – teren
wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego”:

............................................................ zł (brutto)

słownie: …................................................................................................................................

    

2. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia,
tj.  wszelkie  roboty  wynikające  z  SIWZ,  dokonanej  wizji  lokalnej,  prace  wynikające  z  wyjaśnień
udzielonych przez Zamawiającego składanych na etapie postępowania przetargowego udostępnionych na
stronie  internetowej  Zamawiającego,  oraz wszelkie  roboty  towarzyszące i  inne roboty  niezbędne  do
należytego wykonania Zamówienia

3. Udzielamy na w/w roboty gwarancji  ….........   miesięcy (zgodnie z rozdz.VIII SIWZ).

4. Dane kontaktowe oferenta:

- nr telefonu do osoby kontaktowej w sprawie złożonej oferty: ….........................................

- adres e-mail do przesyłania korespondencji, w tym zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wezwania
do uzupełnienia dokumentów, podpisania umowy lub informacji o  unieważnieniu:

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



5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami oraz
udzielonymi  na  etapie  przetargu  wyjaśnieniami  Zamawiającego  dostępnymi  na  stronie  internetowej
Zamawiającego  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do
przygotowania oferty poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą do …........................................................ 

   (zgodnie z rozdz. XIV  SIWZ);

7.  Roboty  objęte  ofertą  zamierzamy  wykonać  sami  w  terminie  do  ….......................................
…........................................................................................................

     (zgodnie z rozdz. III SIWZ);

8.  Deklarujemy wpłacenie  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy na  warunkach określonych w  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

9. Oferta została złożona na ….. stronach kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr ….. ,w tym informacje
zawarte na stronach od nr ….. do nr .…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane.

10. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdz. V SIWZ, tj:

 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

 dysponujemy osobą / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie §9 oraz pozostałych punktów Regulaminu

udzielania  zamówień  i  przeprowadzania  przetargów  na  roboty  budowlane,  dostawy  i  usługi  w
Spółdzielni  Budowlano-Mieszkaniowej  „Wspólna  Praca”  w  Katowicach  dostępnego  na  stronie
internetowej Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w
siedzibie zamawiającego w wyznaczonym terminie.

12.  Integralną  część  naszej  oferty  stanowią  następujące  dokumenty  (należy  podać  tyle  punktów  ile  
będzie konieczne):

1)  …..........................................................

2) …..........................................................

3)  …..........................................................

4).  …..........................................................

.................................................................. …..............................................................
 miejscowość,  data  podpis oferenta

          Pieczątka i podpis (oferent lub upoważniony przedstawiciel oferenta)


