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załącznik nr 1 do Specyfikacji  
 

OFERTA 
 
Niniejsza oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy : 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
tel. .....................................................................     fax ................................................................. 
 
NIP ................................................................... 
 
REGON:........................................................... 
Nazwa i numer rachunku bankowego .......................................................................................... 
 
Do:                                                    

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 
ul. Przyjazna 7a 
40-467 Katowice 

 
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu na wykonanie : 
 

Remontu dotyczącego łazienek/sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 
w Katowicach, ul. Przyjazna 7a 

polegającego na remoncie dwóch sanitariatów dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej 
nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, wchodzącej w 
skład ww. zespołu 

 
oświadczamy, co następuje : 
 
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za 

wynagrodzeniem : 
 

 
............................. PLN 

 
słownie: ................................................................................................................ złotych 
 
do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości .................... %. 
 
Po doliczeniu podatku VAT wynagrodzenie wynosić będzie 
 

............................. PLN 
 
słownie: ............................................................................................................... złotych. 

 
 



  

 
Strona 2 z 3 

 
 
2. Roboty objęte zamówieniem zrealizujemy w terminie od .................. do ..................2022r. 
 
3. Roboty objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie. 
 
4. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres : ......................................... miesięcy. 

UWAGA! – minimalna gwarancja wymagana przez zamawiającego –  60 miesięcy 

 
5. Akceptujemy warunki płatności podane w propozycji umowy. 
 
6. Oświadczamy że Wykonawca składający niniejszą ofertę: 
 posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
7. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i 
zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania 
Zamawiającego. 

 
8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – tj. 10 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.  
 
9. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy została 

przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
 
 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki) : 
 
            nazwa i numer dokumentu                                                                  nr strony w ofercie 

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

 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 


