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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

 sp. z o.o. w Kwidzynie 

 
OFERTA 

 
/Pełna nazwa oferenta/ 

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

w …………………………………………………………………………………..kod ………………………. 

ul. …………………………………………………………………………………….nr ……………………… 

e-mail: ………………….……………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………NIP ………………………………………………… 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dokończenie 
budowy zespołu kamienic mieszkalno-usługowych na Starym Mieście w Kwidzynie( zespół 
kamienic przy ul. Braterstwa Narodów i kamienica przy ul. Błogosławionej Doroty) , 
oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę: 

Wartość netto: .................................................. zł. 

Podatek VAT (7%): ............................................ zł. 

Wartość brutto: ................................................. zł. 

(słownie wartość brutto złotych:..............................................................................…................….. 

........................................................................................................................................................) 

W terminie 9 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 

Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową. 

Ceny zostały wyliczone na następujące bazie cenowej: 

– stawka roboczogodziny:........................................zł 

– narzut kosztów ogólnych do robocizny:.................% 

– narzut kosztów ogólnych do sprzętu:.....................% 

– wysokość zysku liczona do R,S,Ko:.......................% 

– koszty zakupu Kz …………………………………   % 

– ceny jednostkowe pracy sprzętu wg załączonego cennika 

– ceny jednostkowe materiałów wg załączonego cennika 

Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone na bazie cenowej j/w. 

Integralną część niniejszej oferty stanowi dołączony kosztorys ofertowy W kosztorysie naleŜy 
podać obowiązkowo podstawę wyceny, cenę jednostkową i wartość ogółem pozycji a takŜe kaŜdy 
kosztorys musi być podsumowany z podaniem ceny „ogółem” oraz podpisany przez oferenta. 

Wadium w wysokości 200 000,00 zł wniesiono w dniu ................................... w formie .................. 

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

 ..................................................... 
 (podpis Oferenta) 
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OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA 

Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam 
zamówienia do: 

1. wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i umowie, 

2. podpisania bez zmian umowy w formie zgodnej z załącznikiem B terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, 

3. podpisania bez zmian regulaminu w sprawie ogólnych warunków umów o wykonanie 
inwestycji, robót i remontów budowlanych, w formie zgodnej z załącznikiem C dołączonym 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

4. nie zgłoszenia Ŝadnych roszczeń do wniesionego wadium, w przypadku odstąpienia 
przez nas od zawarcia umowy w określonym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, iŜ: 

1. posiadamy, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponowali  
potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przedstawiamy 
pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia nam potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zg. z Art. 24 „Pzp”);  

5. jesteśmy związani ofertą przez okres zgodny z pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

6. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
Ŝadnych zastrzeŜeń, 

7. zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty a w szczególności dokonaliśmy 
wizji lokalnej. 

 

 

 

 ..................................................... 
 (podpis Oferenta) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………………………………………… 

f) ………………………………………………………………………………………… 

g) ………………………………………………………………………………………… 
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h) ………………………………………………………………………………………… 

i) ………………………………………………………………………………………… 

j) ………………………………………………………………………………………… 

k) ………………………………………………………………………………………… 

l) ………………………………………………………………………………………… 

m) ………………………………………………………………………………………… 

n) ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferta została złoŜona na ……… ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 ..................................................... 
 (podpis Oferenta) 
 


