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                                                                                                 Znak postępowania;  GD03/2013 

 

                                            ZAŁĄCZNIK Nr 1  - OFERTA 

 

 

  
 

…………………………………. 
 ( Pieczątka firmowa Wykonawcy) 

                                                                                                                     ……………………………………… 

                                                                                                                            ( Miejscowość, data ) 

                                              

                                        Oferta cenowa na wykonanie; 

 

Instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z 

wykorzystaniem istniejących pomp ciepła 

, stanowiącą IV etap inwestycji pn.     

 

 “ Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w 

przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na 

cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina 

Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, 

Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 

5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu 

o nazwie; 
„ Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w    

                                                Lubiatowie”. 

  
     W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu, składamy ofertę na wykonanie w/w robót; 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z materiałami przetargowymi, wraz z 

załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego, dotyczącymi zapytań 

uczestników przetargu. Uznajemy się związani określonymi w nich zasadami postępowania 

oraz przedstawionymi przez Zamawiającego informacjami niezbędnymi do przygotowania 

oferty. 

 

2.OFERUJEMY wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi; 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………PLN 

( słownie brutto: ……………………………………………………………………PLN ) 
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3.OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie i 

na warunkach wymienionych w przetargu. Oferowane wynagrodzenie na wykonanie robót 

objętych umową ( cena ofertowa brutto ) ma charakter stały i będzie obowiązywać przez cały 

okres realizacji zamówienia. 

 

4.OKREŚLAMY termin wykonania zamówienia na ………………….... . 
 

5.OKREŚLAMY okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na ………miesięcy. 
 

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, 

dokumentacją projektową, opisem technicznym, specyfikacją i przedmiarem robót. 

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje odnośnie ilości i rodzaju robot i przyjmujemy 

zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.  

 

7.OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

kalendarzowych od dnia otwarcia ofert włącznie. 

 

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Projekcie Umowy, stanowiącej zał. nr 5 przetargu.  

 

9.OŚWIADCZAMY, że prace związane z realizacją robót zamierzamy wykonać sami / 

powierzymy Podwykonawcom*, w zakresie wymienionym w zał. nr 1J oferty. 

 

10.OŚWIADCZAMY, że zawarty w materiałach przetargowych Projekt Umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w przetargu, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załącznikach do oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu. 

  

12.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na poniższy adres : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. OŚWIADCZAMY, że wszystkie załączniki, wymienione w materiałach przetargowych, 

stanowią integralną część oferty. 

 

 

                                                                                                        Podpisano : 

........................... ............................... 
( miejscowość ) ( data ) 

                                                                             

                                                                  ……………………………………………………… 
                                                                                                          ( podpisy osoby/osób reprezentujących Wykonawcę ) 


