
Nr sprawy: TE.ZP.221.6.2017  
……………………….., dnia………………..

................................................
NIP ..........................................
tel: ...................  fax: .........................

O F E R T A

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych (konserwacji
bieżącej, napraw) i całodobowego serwisu, usuwania awarii w branży elektrycznej w
obiektach  stanowiących  zasób  Gminy  Sokółka,  Wspólnot  Mieszkaniowych
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w
okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. w celu utrzymania w odpowiednim stanie
technicznym obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –
zgodnie ze szczegółowym zakresem prac wymienionym w załączniku nr  1, na posesjach
wymienionych w załączniku nr 2,

oferujemy wykonanie  robót  będących  przedmiotem zamówienia  za  okres  12 m-cy za
łączna cenę: 

-  Cena netto: ...........…....... zł
słownie......................………………………………………………………………………
-  podatek VAT ......……... %  w   wysokości :  .……………….........…………….. zł.
Słownie :...........…………………………………………………………………………......

- Cena  brutto (z podatkiem  VAT) -  ............................ zł.
Słownie :...........…………………………………………………………………………......

tj. miesięcznie:
Cena netto: ………………… słownie:……………………………………………………..
Podatek Vat: ………………… słownie:……………………………………………………

Cena brutto: ………………… słownie:……………………………………………………
Okres gwarancji:………………

Załącznikiem  do  faktury/rachunku  i  podstawą  do  opłaty  faktury  będzie  prawidłowo
prowadzony miesięczny rejestr robót konserwacyjnych wymieniony w §1 ust. 10 wzoru
umowy,  który  będzie  potwierdzeniem  wykonania  poszczególnych  prac  i  montażu
zużytych materiałów poprzez czytelny podpis właściciela/najemcy (z imienia i nazwiska)
danego budynku/lokalu w którym dokonywane jest zlecenie oraz wpisanie pełnej daty,
adresu. 

2. Oświadczamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia  i  realizacji  przyszłego  świadczenia  umownego  i  oferta  nie  stanowi  czynu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r z późniejszymi zmianami).
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3.   Oświadczamy, że:
  W przypadku wyboru naszej  oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy według

projektu  umowy  przedstawionym  przez  Zamawiającego  w  terminie  i  miejscu
zaproponowanym przez Zamawiającego nie  później  jednak niż  do  końca  związania
ofertą.

    Otrzymaliśmy wszystkie informacje do przygotowania oferty.
  Znana  jest  nam  specyfika  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej

zastrzeżeń.
  Nie  zalegamy/zalegamy*  w  Urzędzie  Skarbowym  z  opłatami  podatków  i  opłatami

związanymi z działalnością.
  Nie  zalegamy/zalegamy*w  ZUS  z  opłatami  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i

społeczne.
  W  stosunku  do  naszej  firmy  wszczęto  (tak/nie)*  postępowanie  upadłościowe  lub

ogłoszono jej upadłość.
 W  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  nie

wyrządziliśmy/wyrządziliśmy*szkody  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je
nienależycie, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 Do  czasu  podpisania  umowy  zostanie  przedstawiona  polisa  ubezpieczeniowa  od
odpowiedzialności  cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu
działalności gospodarczej na okres od ..................... do ................... na kwotę …………...

4. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 na  całość  wykonanych  robót  udzielamy  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na

okres .............................. miesięcy na warunkach ogólnych;
 należność za wykonane roboty zostanie rozliczona jedna fakturą VAT wystawioną po

zakończeniu  i  odebraniu  przedmiotu  zamówienia  płatną  w terminie  14  dni  od  daty
wpływu do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wypełnionym rejestrem robót.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą  30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy,  że załączone do oferty dokumenty
opisują  stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)

7. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionej  przeze  mnie  Ofercie  i  załącznikach  do  Oferty  dla  potrzeb  procesu
wyboru  Wykonawcy  w  ramach  Zapytania  ofertowego  znak  TE.ZP.221.6.2017
realizowanego przez ZGKiM w Sokółce.

7. Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr. ..…..        do nr. ..................

8.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:                                                    
..................................................................................…………………………...
..................................................................................…………………………...
..................................................................................……………………………
..................................................................................…………………………...
..................................................................................…………………………...
..................................................................................……………………………
*zaznaczyć właściwe                                                                                     
                                                                                                                        Podpis:

................................................. 
                                                                                                    /pełnomocny przedstawiciel oferenta/ 
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