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..........................................................                                                         ............................................................ 
   (pieczęć  firmowa  oferenta)                                                                        ( miejscowość , data) 

 
 
                                         Spółdzielnia  Mieszkaniowa w Jarosławiu 
                                                       ul. Poniatowskiego 45 

           37-500 Jarosław 
 

                                        

O f e r t a 

na wykonanie robót malarskich 
                                                           
W  nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego o 
przetargu na roboty malarskie ( klatki schodowe 20 szt. + obróbki blach. około   
1 139 m2) 
oraz po zapoznaniu się z warunkami przetargu 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

(wpisać pełną  nazwę   oferenta) 

składa ofertę na wykonanie robót malarskich w zakresie jak w warunkach  

przetargu i oferuje następujące ceny ( brutto) za wykonanie robót obejmującą 
czynności wyszczególnione w specyfikacji. 
 

1. Malowanie   klatek  schodowych 
    
   -  bud. nr  10    os. Armii Krajowej   kl. I - IV     (4 szt.)     ..................................zł      
   -  bud. nr  14    os. Armii Krajowej   kl. I – VI    (6 szt.)     ……………………..zł 
   -  bud. nr 11    os. Pułaskiego            kl. I - II       (2 szt.)     ................................ zł    
   -  bud. nr 12    os. Pułaskiego            kl. I - IV     (4 szt.)     .................................zł 
   -  bud. nr   6    ul. Sienkiewicza         kl. I             (1 szt.)     ................................zł 
   -  bud. nr   9    ul. Kraszewskiego 9   kl. I - II       (2 szt.)     .................................zł 
   -  bud. nr 18    ul. Słowackiego         kl. I              (1 szt.)     ................................zł    

  

                                                      RAZEM                       (20 szt.)  ..................................zł    

                                         

 

2. Montaż pochwytu poręczy balustrady na klatce  ............................. zł/mb    
 

 

3. Montaż gabloty NXS 8xA4  o wym. 93x65 cm     ……………………. zł/szt. 

 

4. Malowanie obróbek blacharskich na dachu       ................................... zł/m2 
 



5. Nośniki cen do ewentualnych innych robót: 
 
roboczogodzina  /rg/                        ......................... zł 
koszty ogólne    / ko/                        ........................ % 
koszty zaopatrzenia / kz/                  ........................ % 
zysk  /Z/                                             ........................% 
 

        6. ...................................................   -   producent ............................................................ 

                  (nazwa farby olejnej) 

       
     atest higieniczny nr. .................................................. 

 

              rozcieńczalnik                           -   producent ............................................................ 
 

              atest higieniczny nr. .................................................. 
       

       ...................................................   -   producent ............................................................ 

                  (nazwa farby emulsyjnej) 

       
  atest higieniczny nr. .................................................. 

 

7. Nr. konta i nazwa banku Wykonawcy na zwrot wadium. 
 

              …………………………………………………………………………… 

8. Nr telefonu/faksu do kontaktu z Wykonawcą; 
 

              ……………………………………/……………………………………….. 
 

              e-mail ……………………………………… 
 

         9.  Termin wykonania robót : zgodnie z warunkami przetargu 

   10.  Okres gwarancji: …………. 

   11.  Okres związania ofertą: 30 dni 

   12.  Oferent oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT   

 

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

 

       13. Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na 

              wykonanie zamówienia jak również dysponuje niezbędnym potencjałem  

              technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy. 

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

              postępowanie upadłościowe lub naprawcze ani też nie ogłoszono upadłość 

       15.  Oferent  oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i wzorem  

              umowy jaka będzie obowiązywać po wyborze oferty i nie wnosi do nich 

              zastrzeżeń. 

       16. Oferent oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetargów na roboty  

             remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne  

             przeprowadzane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej i nie wnosi do 

             nich  zastrzeżeń. 



       17. Oferent oświadcza, że przed podpisaniem umowy przedłoży polisę lub  

             inny dokument ubezpieczenie potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

             odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.    

       18. Oferent oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokona wpłaty kaucji  

             gwarancyjnej w wysokości określonej specyfikacją przetargową lub 

              przedłoży gwarancję ubezpieczeniową. 

 

      

       19.  Do niniejszej oferty dołącza się n/w dokumenty :  

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................ 
   (  wyszczególnić  wszystkie  dołączane  dokumenty  np. zaśw. ZUS , Urzędu Skarbowego , atesty i  inne) 

 

 

                                                                                                                            

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


