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                (formularz ofertowy)     
   

 
       

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

   (pieczęć firmowa oferenta)                                                                                ( miejscowość, data) 

 

 

                                                     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu 

                                                     ul. Poniatowskiego 45 

                                                     37-500 JAROSŁAW 

 

                                        

O f e r t a 

na wykonanie remontu daszku nad wejściami do budynku mieszkalnego wielo-

rodzinnego  

 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia na stronie internetowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu o przetargu na remont daszku nad wej-

ściami do budynku mieszkalnego oraz po zapoznaniu się z warunkami przetargu 

określonymi w specyfikacji: 

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

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

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

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

(wpisać pełną nazwę oferenta) 

 

składa ofertę na wykonanie remontu pokrycia zadaszenia w zakresie rze-

czowym jak w warunkach przetargu i oferuje następujące scalone ceny 

jednostkowe (netto) za wykonanie robót: 

 

1/ Remont  pokrycia 1 m2/ obejmujący  czynności wyszczególnione w rozdz. V pkt. 1 

specyfikacji/,                                                                                          .................zł/m2 

2/ za  wymianę 1 m2 obróbki blacharskiej w rozwinięciu ponad 25cm wraz z wywie-

zieniem starych obróbek,        ……...…. zł/m2 

3/ za wymianę 1 m2 obróbki blacharskiej w rozwinięciu do 25cm (obróbka maskow-

nicy oraz koszy) wraz z wywiezieniem starych obróbek,   ……...…. zł/m2 

4/ za wymianę 1 mb rynny ocynkowanej ø 150mm wraz z hakami i wywiezieniem 

starej rynny,          …….….. zł/mb 

5/ za wymianę 1 mb rury spustowej ocynkowanej ø 150mm wraz z wywiezieniem 

starej rury spustowej,        …….….. zł/mb 

6/ za wykonanie 1 m2  maskownicy z blachy trapezowej powlekanej T20 gr. 0,7mm 

(profil elewacyjny) w kolorze RAL3016 – montaż do istniejącej konstrukcji za po-

mocą wkrętów samowiercących z podkładką EPDM w kolorze maskownicy, 

……...…. zł/m2 
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7/ za malowanie 1m2 wraz z przygotowaniem powierzchni 2 x farbą nawierzchniową 

chlorokauczukową obróbek blach i powierzchni metalowych (konstrukcji dachu) z 

wcześniejszym oczyszczeniem i pomalowaniem miejsc skorodowanych farbą pod-

kładową chlorokauczukową,       ……...…. zł/m2 

8/ za malowanie 1m2 wraz z przygotowaniem powierzchni elementów betonowych 

farbą nawierzchniową fasadową,       ……...…. zł/m2 

 

 

 

 

 

1.Nośniki cen do ewentualnych  robót  dodatkowych: 

 

                 roboczogodzina /r-g/         ........ zł  

                 koszty ogólne /k.o./           ........ % 

                 koszty zaopatrzenia /k.z./  .......  %   

                 zysk                                   .........%   

 

        2.  Termin  wykonania  robót :   zgodnie   z  warunkami  przetargu. 

3.  Okres  gwarancji ………lat. 

4.  Okres  związania  ofertą :  30 dni. 

5.  Oferent  oświadcza  że  jest  płatnikiem  podatku VAT   

             Nr NIP ............................................................................... 

                     6.  Roboty  wykonane  zostaną  przy  użyciu  materiałów /podać 

                           producenta, parametry materiałów/ 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................................. 
 

7. Oferent  oświadcza , że zapoznał  się  z  warunkami  przetargu i tre-

ścią umowy jaka obowiązywać będzie w przypadku wyboru oferty i  

nie  wnosi  do  nich  zastrzeżeń. 

8. Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej 

na wykonanie zamówienia jak również dysponuje niezbędnym  

             potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

        9.  Oferent oświadcza, że w stosunku do niego nie jest prowadzone 

             postępowanie upadłościowe lub naprawcze ani też nie ogłoszono 

             upadłości. 

       10. Oferent oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetargów obowiązu- 

             jącym w Sp-ni zamieszczonym na stronie internetowej. 
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       11. Do  niniejszej  oferty  dołącza się  n/w  dokumenty:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (wyszczególnić  wszystkie  dołączane  dokumenty  np. ogólna charakterystyka  

firmy, zaśw. ZUS , Urzędu Skarbowego, kserokopia wypisu firmy do KRS, 

opinia bankowa, Aprobata techniczna, Certyfikat zgodności, wykaz zrealizo-

wanych  robót, materiały dot. charakterystyki blach z  której  wykonywane bę-

dą  prace itp.) 

 

 

 

                                            

                                                                                        ......................................... 
                                                                                           (  pieczęć  imienna  i  podpis  )                                       


