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FORMULARZ  OFERTOWY


	Wspólnoty Mieszkaniowe w Kościerzynie 
administrowane przez 
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna
                        /Zamawiający/

W nawiązaniu do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego) składamy ofertę na:
•	docieplenia styropianem o grubości 10 cm  z nałożeniem wyprawy elewacyjnej mineralnej ATLAS CERMIT SN 20/00 z pomalowaniem farbą silikonową ATLAS FASTEL III grupy kolorystycznej w ilości  576,39 m2  ścian budynków wspólnot mieszkaniowych: Rogali 5, 9, 22 i Długa 38.
•	remontu 28 balkonów w budynkach wspólnot mieszkaniowych: Kartuska 11A (9 balkonów),
	Kartuska 12 (18 balkonów), Świętopełka 2F (1 balkon).

Oferujemy zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wykonanie ww. robót budowlanych za ceny brutto:

LP.
Wspólnoty Mieszkaniowe
Ilość
Wartość brutto robót(zł)
1.
ul. Długa 38 -  docieplenie budynku – ściana od ulicy Długiej 
71,76 m2

2.
ul. Rogali Tomasza 5 –  docieplenie ściany od wejść do budynku
132,05 m2

3.
ul. Rogali Tomasza 9 –  docieplenie ściany od wejść do budynku – bez loggi
106,67 m2

4.
ul. Rogali Tomasza 22 –  docieplenie ściany od wejść do budynku
265,97 m2

5.
ul. Kartuska 11A – remont balkonów – balustrady stal nierdzewna, wypełnienie: szyba bezpieczna matowa
9 balkonów 

6.
ul. Kartuska 12 – remont balkonów – balustrady stalowe malowane, wypełnienie od czoła: blacha trapezowa
18 balkonów

7.
ul. Świętopełka 2F – remont balkonu
1 balkon

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:  


2.	WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz, że zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3.	WYKONAWCA oświadcza, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w SWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert chyba, że przetarg zostanie wcześniej unieważniony.
4.	Przedmiot zamówienia publicznego WYKONAWCA zamierza wykonać własnymi siłami.
5. WYKONAWCA zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia – wyboru niniejszej Oferty -            do podpisania umowy po wezwaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca  przyjmuje  warunki płatności zawarte w SWZ.
7.	WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO /bądź uprawnionych przedstawicieli/ do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenia zaświadczeń, dokumentów           i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów niniejszej Oferty.
8.	 WYKONAWCA oświadcza, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe
	[za składanie nieprawdziwych informacji WYKONAWCA odpowiada zgodnie z  art. 233 KK]

9. Załączniki – oświadczenia i dokumenty:

Nr
załącznika
Nazwa dokumentu
nr  strony nadany przez Wykonawcę
1
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

2
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami

3
Zaświadczenie z  ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami na
ubezpieczenie społeczne

4
Referencje wykonanych robót o podobnym charakterze

5
Kserokopia wpłaty wadium

6
Kosztorysy ofertowe

7
Polisa ubezpieczeniowa

















Należy ponumerować wszystkie strony oferty łącznie ze stronami pustymi oraz załączniki.
10. Oferta zawiera łącznie   .....................   ponumerowanych stron.






Data  .............................................				....................................................
								   / podpis upoważnionego przedstawiciela /



	

