ZAŁĄCZNIK NR 1
Jelenia Góra, dnia …………………
……………………………………
(Pieczątka Wykonawcy)

Do
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Podgórna 9
58-500 Jelenia Góra

OFERTA CENOWA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………….........,
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................................Nr NIP ........................................PESEL ………………......
nr telefonu ................................... nr faxu ...................................... E-mail .................................
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………,
w odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 11.07.2017 r. na:
„wymianę drewnianej stolarki okiennej i balkonowej na stolarkę z profili PCV wraz z
parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach administrowanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze”
OFERUJĘ:
1. wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
zawartym w zapytaniu cenowym za cenę szacunkową brutto wynoszącą:
..............................................................................................................................................zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...)
wynikającą z iloczynu n/w cen jednostkowych brutto x ilość robót wg podanej niżej tabeli
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STOLARKA PCV

Lp.
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Wyszczególnienie *

Jm.

b

c

Okna 1 skrzydłowe, rozwieralno uchylne
- 17 szt
Okna 1 skrzydłowe, rozwieralno uchylne ze
szprosem
- 16 szt
Okna 2 skrzydłowe, skrzydło rozwieralno uchylne +
skrzydło rozwieralne
- 23 szt
Okna 2 skrzydłowe, skrzydło rozwieralno uchylne +
skrzydło rozwieralne
- 8 szt
Okna 2 skrzydłowe, górne skrzydło rozwieralne +
dolne skrzydło rozwieralno uchylne, ze szprosami
- 6 szt
Okno 2 skrzydłowe, górne skrzydło rozwieralne +
dolne skrzydło rozwieralno uchylne, ze słupkami
konstrukcyjnymi
- 1 szt
Okna 3 skrzydłowe, 1 i 3 skrzydło rozwieralno
uchylne, 2 skrzydło rozwieralne, ze szprosami
- 8 szt
Okna 3 skrzydlowe, skrzydło górne rozwieralno
uchylne,dwa skrzydła rozwieralne w tym jedno
uchylne
- 2 szt
Okna 4 skrzydłowe, 1 dolne skrzydło rozwieralno
uchylne, 2 dolne skrzydło rozwieralne + 1 i 2 górne
skrzydła rozwieralne
- 4 szt
Okna łukowe, górna witryna ze szprosem, dół 1
skrzydło rozwieralne, 2 skrzydło rozwieralno
uchylne
- 2szt
Okno łukowe, 1 skrzydło uchylne ze szprosami
- 1 szt
Drzwi balkonowe, górą witryna ze szprosem, dół
dwuskrzydłowy, 1 skrzydło rozwieralno uchylne, 2
skrzydło rozwieralne
- 1 szt
Drzwi balkonowe łukowe, 1 skrzydłowe
rozwieralne, ze szprosami
- 1 szt
Drzwi balkonowe 1 skrzydłowe, rozwieralno
uchylne
- 5 szt
Parapety wewnętrzne
- 63 szt
Parapety zewnętrzne
- 29 szt

Cena jednostkowa

Wartość brutto

brutto**

w zł

2

1 m ***

(d x e)
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20,03

m2
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m2

47,93
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Ogółem (1f+2f+3f+4f+5f+6f+7f+8f+9f+10f+11f+12f+13f+14f+15f+16f):
Ilości wskazane w tabeli (kolumna nr b i d), są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie
przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację robót w ilości podanej w niniejszej tabeli.
** Cena jednostkowa brutto zawiera podatek VAT według obowiązującej stawki.
*** Cena jednostkowa 1 m2 zawiera demontaż starej stolarki +dostawę i montaż nowej stolarki +
wykończenie ościeży po osadzeniu + wywóz gruzu.
*
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OŚWIADCZAM, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
5. zamówienie zrealizuję sam, bez zatrudniania podwykonawców,
6. uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy,
7. cena oferty obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót,
8. przewidziałem wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
9. roboty wykonam w terminie maksymalnie do …… tygodni od dnia podpisania umowy,
10. na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres 60 miesięcy, łącznie z trwaniem
okresu rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
11. wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym,
12. wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% od
wartości robót na okres gwarancji,
13. uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni,
14. w przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................

…………………………………
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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