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AK/ZP/B/241/2/09       Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
Oferta składana przez wykonawcę * 
 
………………………………………  
  ( imię i nazwisko lub nazwa firmy 
   adres, nr telefonu i faxu,) 
 
 
Oferta wspólna składana przez wykonawców * 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………… 
 
* niepotrzebne  skreślić  
 
 

OFERTA 
 
Do:  Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach 

Adres: 25 – 334 Kielce, Plac St. Moniuszki 2B 
 

Przedmiot oferty: realizacja inwestycji „Budowa Mi ędzynarodowego Centrum 

Kultur w Kielcach” 

 
1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
 
 
BRUTTO  : ................................. PLN   (słownie:  ................……………................................ 
 
....................................................................................….................................……............ PLN) 
 
NETTO  : .................................... PLN  (słownie:  ...............................……................…….….. 
 
................................................................................................................................…......... PLN) 
 
PODATEK VAT : .................... %,  kwota .......................................  PLN 
 
 
 
 
 
...............................................     ……………………………… 
Miejscowość, data               podpis i Wykonawcy 
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2.  Udzielam(y) rękojmi i gwarancji jakości na wykonywane roboty stanowiące przedmiot 

zamówienia w zakresie: 
- konstrukcji budynku, wykonania stacji trafo z urządzeniami, 

  - dróg i placów, posadzek i ustrojów akustycznych: 
a) rękojmi na okres 10 lat, 
b) gwarancji jakości na okres 10 lat, 
- pozostałego zakresu Umowy: 
a) rękojmi na okres 5 lat, 
b) gwarancji jakości na okres 5 lat. 
 
Okres biegu zarówno rękojmi jak i gwarancji jakości rozpoczyna z chwilą odbioru 
końcowego całego przedmiotu Umowy. 

 
3. Oświadczam(y), Ŝe przy realizacji zamówienia: 
 

będę(my) korzystał(li) / nie będę(będziemy) *  korzystał(li) z podwykonawców.  
 

     *niepotrzebne skreślić 
 

W przypadku korzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia, naleŜy wypełnić  
i załączyć do oferty oświadczenie według wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ 

 

4.  Oświadczam(y), Ŝe uwaŜam(y) się za związanego(ych) ofertą przez okres 60 dni licząc od 
daty upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczam(y), Ŝe zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnoszę(simy)  do nich zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyłem(liśmy) konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam(y), Ŝe akceptuję(my)  wzór Umowy stanowiący załączniki nr 6a, 6b ,6c  
 do SIWZ i Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej 
zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 

7. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam(y) dokumenty (zabezpieczone   
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami …………….. 

8. Oferta składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............ 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

 
 
 
...............................................     ……………………………… 
Miejscowość, data               podpis Wykonawcy 


