
FORMULARZ OFERTOWY

strona 1

z ogólnej liczby stron

                              (pieczęć lub dane personalne oferenta)

OFERTA

„Dyspozycyjność w usuwaniu i wykonywaniu napraw instalacji elektrycznych”

- Zamawiający : Polkowickie TBS Sp. z o.o przy ul.  Rynek 6 w Polkowicach
- Wykonawca : …………………………………………………………………………………...........................

………………………………………….………………………………………………………..
(Nazwa i adres  )

Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie:  „Dyspozycyjność  w  usuwaniu  i  wykonywaniu  napraw

instalacji elektrycznych”  w budynkach administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o. oraz Wspólnot

Mieszkaniowych

I . Wartość realizowanego zamówienia:

Za wykonanie przedmiotu umowy oferowana cena wynagrodzenia wynosi:

Lp.
Wyszczególnieni

e

Cena
jednostkowa

netto
Wartość netto roczna

Stawka
VAT

Wartość
VAT

Wartość brutto
roczna

1 2 3 4 5 6 7

1.
Dyspozycyjność –
wynagrodzenie 
ryczałtowe

…………..zł/m-c
kol. 3 x 12 m-cy = 
……………………….…zł/rok

………. …………
kol.4 + kol.6 = 
……………zł/rok

2.

wymiana 
bezpiecznika – 
wynagrodzenie 
jednostkowe

…………..zł/szt.
kol.3 x 2szt/m-c x 12 m-cy = 
……………………….…zł/rok

………. …………
kol.4 + kol.6 = 
………….zł/rok

3.

naprawa i 
sprawdzenie 
instalacji  - 
wynagrodzenie 
jednostkowe

…………..zł/szt.
kol.3 x 2szt/m-c x 12 m-cy = 
……………………….…zł/rok

…….… …………
kol.4 + kol.6 = 
……………zł/rok

4.

załączenie 
wyłącznika 
automatycznego - 
wynagrodzenie 
jednostkowe

…………..zł/szt.
kol.3 x 2szt/m-c x 12 m-cy = 
……………………….…zł/rok

……… …………
kol.4 + kol.6 = 
……………zł/rok

Wartość zamówienia  poz. 1 – 4 …………………

- poz. 2,3,4 – przyjęto do obliczeń 2 szt./m-c celem możliwości porównania ofert

II. Oświadczamy, iż:
- wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności faktury, 
- warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane,



- zdobyliśmy konieczne  informacje  dotyczące realizacji  zamówienia  oraz  przygotowania  i  złożenia
oferty,

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  danego

zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.  Do formularza oferty zostały załączone następujące oświadczenia, dokumenty  i informacje: 

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

Data   ..................................
    ........................................................................................

(Podpis i pieczęć 
Wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela)



FORMULARZ OFERTOWY

strona 1

z ogólnej liczby stron

                              (pieczęć lub dane personalne oferenta)

Oświadczenie Wykonawcy 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego,

organizowane przez Zamawiającego na zadanie: „Dyspozycyjność w usuwaniu i wykonywaniu napraw instalacji elek-

trycznych  w  budynkach  administrowanych  przez  Polkowickie  TBS  Sp.  z  o.o.”  w terminach  i  pod  warunkami  

określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

2. Oświadczamy,  że  nie  zalegamy  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek,  na  ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu
do składnia ofert i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy,  że jesteśmy związani  ofertą do terminu ważności  oferty,  wskazanego w zaproszeniu do
składania ofert i zobowiązujemy się, w razie wybrania naszej oferty, podpisać umowę.

5. Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane.
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania  

i złożenia oferty.
7. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy.
8. Deklarujemy,  że  wszystkie  oświadczenia  i  informacje  zamieszczone  w  niniejszym  „FORMULARZU

OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
9. Upoważniamy  Polkowickie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  sp.  z  o.o.  lub  jego  upoważnionych

przedstawicieli  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń,
dokumentów i  przedłożonych informacji  oraz do wyjaśnienia finansowych i  technicznych aspektów tego
zgłoszenia;  dla  tych  celów  upoważniamy  każdą  osobę  publiczną,  bank   do  dostarczenia  stosownej
informacji  uznanej przez Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  za konieczną i
wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

10. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane, podaję poniżej: 

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

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

Data   ..................................
    ........................................................................................

(Podpis i pieczęć 
Wykonawcy lub upełnomocnionego  przedstawiciela)
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