
Załącznik nr 1

OFERTA 
do postępowania prowadzonego poza ustawą Pzp dla Projektu 

pn.: „Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”

Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenów przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych 
przy ulicy Kolonia Zgorzelec 15,17-18-19-20,21-22,23,30,36. 

Wykonawca*

............................................................................................................................................................................................................................................………...

…....................................................................................................................................................................................................................................…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Nawiązując do postępowania w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert ZSO  Oferujemy 
wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

a) Ryczałtowa wartość całego zakresu robót wynosi:  
- cena netto w wysokości:   ……………..............................… zł

słownie złotych netto: ................................................................................................………………..

- podatek VAT w wysokości ………......................………....... zł

             słownie złotych : ................................................................................................…………………….

- cena brutto w wysokości:  ….. ...................…........………… zł

słownie złotych brutto : ................................................................................................……………...

wyliczoną według poniższego zestawienia:

Lp.. Rodzaj usługi
Wartość

robót netto Podatek VAT
Wartość

robót brutto
1. 2. 3 4 5

KOLONIA ZGORZELEC 15

1. Zagospodarowanie terenu

KOLONIA ZGORZELEC 17-18-19-20

1. Zagospodarowanie terenu
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KOLONIA ZGORZELEC  21-22

1. Zagospodarowanie terenu

KOLONIA ZGORZELEC  23

1. Zagospodarowanie terenu

KOLONIA ZGORZELEC  30

1. Zagospodarowanie terenu

KOLONIA ZGORZELEC    36  

1. Zagospodarowanie terenu

b)  okres gwarancji -  ................ m-ce.

2.Jednocześnie oświadczam/y, że:

a)uważam/y się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30.09.2022r. od daty upływu terminu składania ofert,

b)spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu,

c)zapoznałem/liśmy się z warunkami ZSO i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń,

d)wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
e)informacje  i  dokumenty  zawarte  na  stronach  nr  od  _______  do  _______  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą
być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
zostało zawarte na stronach nr od _______ do _______  . 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

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

tel.: ………………..………….…....…….…….     e-mail: …………………...…………..…………….….

3.Pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej  oświadczam/y,  że  załączone  do  oferty  dokumenty  opisują  stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
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4.Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

5.Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron.

………………………………………                         ………………………………………………………….
          Miejscowość, data                                                 podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
                                                                                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy

Oferta  winna  być  podpisana  w  taki  sposób,  aby  prawnie  zobowiązywała  wszystkich  Wykonawców występujących  wspólnie  (przez  każdego  z
Wykonawców lub pełnomocnika)
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