Zał. nr 1

(Pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące oferenta
Nazwa ......................................................................................................................
Siedziba ....................................................................................................................
Nr telefonu/faks ........................................................................................................
nr NIP .......................................................................................................................
nr REGON ................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Nazwa zamawiającego:
Ulica:
Kod, miejscowość

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza”
Opolska 37
31-274 Kraków

Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
„Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47 w Krakowie”,
który zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym według proponowanych
nośników cenotwórczych:
R-g = …………….
Ko = ……………..
Z = ……………….
Wartość realizacji zakresu zlecenia dla budynku ulicy Władysława Łokietka 47
w Krakowie wynosi:
Wartość zakresu prac (według załącznika nr 6) wynosi:
wartość netto
............................................................................................................................... zł
(słownie)

..................................................................................................................................
Podatek VAT
............................................................................................................................... %
wartość brutto
............................................................................................................................... zł
(słownie)
............................................................................................................................................

Zobowiązuje się wykonać zamówienie do dnia: ......................................................
Zakres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ……………….. miesięcy od daty
zakończenia i odbioru robót.
Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego stanowiącymi integralną
część oferty są:
1. - Formularz ofertowy str. .................................
2. - ......................................................................
3. - ......................................................................
4. - .......................................................................
5. - .......................................................................
6. - .......................................................................
7. - .......................................................................
8. - .......................................................................
9. - .......................................................................

...................................................................................
(imię i nazwisko, pieczątka)
podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

Zał. nr 2

(Pieczęć oferenta)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
NAZWA WYKONAWCY:
............................................................................................................................................

ADRES: ............................................................................................................................
Przedmiot postępowania:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47 w Krakowie”,
przedkładam:
WYKAZ OSÓB
L.p.

Imię i nazwisko

1

2

Kwalifikacje
nr uprawnień zawodowych
i zakres

Zakres
wykonywanych czynności

3

4

Miejscowość, ……………………., dnia …………………… r.

...............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Oferenta

Zał. nr 3

(Pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKONANIU ZADANIA BEZ
UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na:
„Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47
w Krakowie”,
oświadczam, że moja firma:
przystąpi do wykonania przedmiotowego zadania bez udziału podwykonawców
oraz zrealizuje cały zakres inwestycji własnymi siłami.

........................., dn. .........................

.......... ….................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
oraz pieczątka / pieczątki

Zał. nr 4

(Pieczęć Oferenta)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA OFERENTA:
..................................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47
w Krakowie”,
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
zrealizowaliśmy następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia:

L.p.

Nazwa
zleceniodawcy

Opis przedmiotu
zamówienia

Wartość robót
(pln)

Okres
realizacji

Nr
referencji

1

2

3

4

5

6

Miejscowość, ……………………., dnia ……………… r.

...............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Oferenta

Zał. nr 5

(Pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47
w Krakowie”
oświadczam, że moja firma spełnia warunki zawarte w pkt. 5 i dołącza
oświadczenia oraz dokumenty zawarte w pkt. 6 i 8 specyfikacji.

........................., dn. .........................

........................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

