
Załącznik nr 2 do SIWZ 

……………………………………………… 
              (pieczęć oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Własnościowa 

                          im. dr  Jana Wyżykowskiego w Lubinie 

 Przedmiot przetargu: 

Wymiana poszycia dachowego w budynku wielorodzinnym przy                                         

ul. B. Krupińskiego 7-15, ul. B. Krupińskiego 25-29. 

 

DANE OFERENTA: 

Nazwa firmy ……………………………………………… 

Adres firmy ……………………………………………… 

NIP                    ..................................................  

Regon              ……………………………………………… 

Telefon             ……………………………………………… 

Adres e-mail    ……………………………………………… 

 

Nazwa inwestycji 
Termin 

wykonania 
prac 

Okres 
gwarancji 

Cena netto Cena brutto 

Wymiana poszycia dachowego 
B. Krupińskiego 7-15 

    

Wymiana poszycia dachowego 
B. Krupińskiego 25-29 

    

 

Do oferty załączamy wymagane dokumenty: 

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

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

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



4 . ............................................. 

5 . ............................................. 

6 . ............................................. 

7 . ............................................. 

8 . ............................................. 

Oferent oświadcza, że:          

1. Zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi 

 i dostawy” obowiązującym w Spółdzielni z dnia 03-04-2014r. z późn.zm. 

2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego zgodnie  

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Uważa się za związanego z ofertą przez okres 30 dni. 

4. Posiada niezbędna wiedzę oraz informacje potrzebne do sporządzenia oferty i podpisania 

umowy. 

5. Posiada niezbędne do realizacji zamówienia środki finansowe własne lub zdolność 

kredytową. 

6. W przypadku wyboru jego oferty przedłoży w dniu podpisania umowy polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

7. Wniósł wadium w wysokości ……………………………………… złotych 

(słownie:………………………………………………………………) w dniu………………………………………………. 

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego złożonej oferty zawrze umowę na wykonania 

przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

9. Zwrot wpłaconego wadium w przypadku przegrania przetargu lub odrzucenia oferty należy 

zwrócić na konto   ...................................................................................................... 

10. W przypadku wyboru przez Zamawiającego złożonej oferty Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć dokument gwarancyjny jako załącznik do protokołu odbioru.  

11. Osobą upoważnioną do kontaktu jest ..................................................................................  

 

 

………………………………….                                                      …………………………………………….. 
      Miejscowość i data                                                               Podpis i pieczęć oferenta lub osoby 
                                                                                                                                        upoważnionej 


