
Formularz   Ofertowy 
 

                                                                                                                                                          ……………………….…………………. 
                                                                                                                miejscowość, data 

                                                    

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego II – stopniowego na odgrzybienie  

i  odnowienie elewacji  budynków mieszkalnych w zarządzie powierzonym  

Spółdzielni  Mieszkaniowej L-W w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26 
 

Oferent: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Adres firmy:…………………………………………………………………………………. 

 

NIP ……………………………………….REGON ……………………………………….. 

 

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:……………………………….. 

 

Adres e – mail ……………………………………………………………………………….. 

 

Osoby uprawnione do reprezentacji. ……………………………………………………..... 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy realizację zadania  

      na następujących warunkach:   

1.1. ul. Ogrodowa 5–  budynek 2 klatkowy, 3-cio kondygnacyjny. Do wykonania: 

 – usunięcie glonów z elewacji wschodniej  ok.230,00 m
2
; 

 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

1.2. ul. Słowackiego 9 – budynek  2 klatkowy, 3 - kondygnacyjny. Do wykonania: 

– mycie, odgrzybienie i pomalowanie elewacji północnej ok 360,00. m
2
; 

 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

1.3. ul. Senatorska 4 – budynek 4 klatkowy, 5-cio kondygnacyjny. Do wykonania:  

– odgrzybienie i pomalowanie elewacji północnej ok. 239,00 m
2
; uzupełnienie malatury na 

szczycie płd do wys. I piętra ok. 50m
2 

 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 



1.4. ul. Senatorska 8  – budynek 6 klatkowy 5-cio kondygnacyjny. Do wykonania: 

– odgrzybienie i pomalowanie szczytu północnego, ok.239,00 m
2
; 

 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 

2. Warunki płatności: jednorazowo*/etapami*, w ciągu ……………dni. 

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

3. Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia  zrealizujemy w terminie do 30-06-2021r. 

 

4. Na wykonane prace udzielamy gwarancji ……………….. od dnia odbioru końcowego. 

 

5. Oświadczamy, że w przypadku pozyskania zamówienia w niniejszym postępowaniu 

wyrażamy zgodę na potrącenie 5% wynagrodzenia netto z każdej wystawionej faktury. 

 

6. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia specyfikacji  

i załączników i w przypadku pozyskania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 

 

9. Oświadczamy, że w przypadku pozyskania zamówienia wykonany je siłami własnymi bez 

zatrudniania podwykonawców. 

 

 

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

                                                                                        pieczęć i podpis oferenta lub  

                                                                                          osoby reprezentującej oferenta 

 

 

Niniejsza oferta zawiera załączniki:  

 

1…………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………. 

 

4…………………………………………………………………. 

 

5…………………………………………………………………. 



 

6…………………………………………………………………. 

 

7………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Lokatorko – Własnościową w Sochaczewie do celów postępowania  

przetargowego.  

 

 

 

 

 

 

 

dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r                        Podpis osób uprawnionych do reprezentacji firmy 

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

 

 
 

 


