
MDK/1909/2015                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA PRZETARGOWA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO: „Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy 

ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1- modernizacja kotłowni 
i instalacji hydrantowej ppoż.”

ZAMAWIAJĄCY:                         nazwa
adres

regon / NIP
telefon / fax
e-mail

Miejski  Dom  Kultury
43-300  Bielsko-Biała
 ul.  1  Maja  12
 Regon 070615661              NIP 547-10-29-394
 telefon: 33 812 56 92/93  fax: 33 812 23 88                      
 mdk@mdk.beskidy.pl

WYKONAWCA:                           pełna nazwa

adres

                              regon / NIP

telefon / fax

e-mail

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

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

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

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

regon:...............................................NIP:......................................................

telefon:............................................fax:.......................................................

........................................................@.......................................................

CENA OFERTOWA BRUTTO: 
za całość zamówienia

- cyfrowo:

- słownie:

w tym przyjęta stawka podatku VAT 

PODPIS/Y/:
osób upoważnionych do podpisywania dokumentów 
przetargowych

Oferuję/my/ zrealizować zamówienie publiczne za cenę ofertową brutto: 

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

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

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

............................%

....................................................................................................................
(podpis/y)

OFEROWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zrealizuję zamówienie w terminie:

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

OFEROWANY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI: 
na całość przedmiotu zamówienia:

Udzielam/y/:

a) gwarancji
• na  wykonywane  roboty  budowlane obejmujące  przedmiot 

zamówienia  i  na  użyte  materiały  oraz  dostarczone 
i zamontowane urządzenia na  okres  (min. 36 m-cy – max. 72 
m-ce): ......... m-cy

b) rękojmi 
• za wady fizyczne robót oraz użytych materiałów, dostarczonych 

i  zamontowanych  urządzeń  na  okresy  równe  okresom 
udzielanych gwarancji;



c) usunięcia usterki i/lub awarii
• czas usunięcia awarii w ciągu 6 godzin
• czas usunięcia usterek w ciągu 2 dni

(czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili 
zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu);

d) wymiany
• wadliwych  urządzeń  (lub  części  urządzeń)  na  nowe  przy  3 

naprawach gwarancyjnych tego samego typu.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Pozostaję/my/ związany/i/ złożoną przeze mnie ofertą przez okres 30 dni
- bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

OŚWIADCZENIA: Oświadczam/y/, że:
• zdobyłem/liśmy/ informacje konieczne do sporządzania  oferty;
• zapoznałem/liśmy/  się  z  warunkami  przetargu  zawartymi 

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz 
z  załącznikami  i  przyjmuję/my/  te  warunki  bez  zastrzeżeń;

• zobowiązuję/my/  się  do  zawarcia  umowy  na  warunkach 
określonych we wzorze umowy.

PODPIS/Y/:
osób upoważnionych do podpisywania dokumentów 
przetargowych (zgodnie z dokumentami dołączonymi 
do oferty – odpis z KRS, ewidencji działalności 
gospodarczej, pełnomocnictwa)

DATA:

.....................................................................................................................
(podpis/y)

.................................................. , dnia ............................................ 2015 r.
     (miejscowość)
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