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Załącznik Nr 1 

OFERTA 

Dla zadania pn: „Wykonanie oznakowania osiedla mieszkaniowego dla SM 
POLITECHNIKA ul. Skarżyńskiego 4, 6, 8 - działka nr 21/74 obr 6 Nowa Huta 
w Krakowie w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu”  

  

1. ZAMAWIAJĄCY:    Spółdzienia Mieszkaniowa „Politechnika”   
  ul. Skarżyńskiego 8, 31-866 Kraków 
  REGON: 001095669, NIP 675-000-55-07. 
  adres e-mail: biuro@smpk.krakow.pl    

 
  

2. WYKONAWCA:    Pełna nazwa wykonawcy: ..................................................................... 

NIP ................................,  REGON ...................................................... 

Adres siedziby – miejsce prowadzenia działalności ............................ 

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

Telefon .................................., adres e-mail: .................................................... 

1. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie 
zamówienia. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi: netto : ........................................ zł,  
brutto: ............................. zł, (słownie: ..............................................................................  
.....................................................................), w tym podatek VAT w wysokości …%:  
................................ zł,  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że spełniam/my wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia:  od ………. …... do …………… 2017 roku,   

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem objętym przedmiotową ofertą oraz że, jest 
nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres zamówienia.   

7. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą oraz sprzętem umożliwiającym realizację 
przedmiotowego zamówienia. 

8. Oświadczam/my, że udzielamy na roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji.  
Gwarancja na całość zamówienia: 12 miesięcy. 

9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez stronę Zamawiającą, na warunkach określonych 
w kodeksie cywilnym.  

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą tj. 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
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11. Wykonawca oświadcza, że:  posiada  -  nie posiada 
*
 polisę OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

12. Wykonawca dołącza komplet Załączników wymienionych w SIWZ.  
 
 
 
Uwaga:  
* Niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
Ofertę sporządzono: 
 
 ............................. dnia 
................................ 

 

 

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego/ych przedstawiciela/li  oferenta 
 
 
 
 
                                  ........................................................ 

 


