
Zal1czniknr 1

Formularz ofcrtowv

D': 
(data)

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa RADNA
00-341 Warszawa ul. Radna 15 A

Skladarny ofeftE na :

Remont budynku mieszkalnego w zakresie wigiby i pokrycia dachu wraz
ziego ociepleniem, wymianq obrdbek blacharskich , montatem law kominiarskich ,
ntorilaiem instalncji elektrycutej przeciwoblodzeniowej zgoclnie z Decyzjq po4uolenia nct
budowg nr 455/3/2013 z clnia si.bz.zots r. or(tz I'ro.ieLtim Technicznym wykonrutynx przez
firmp ,,Arclrnto" w budynku przy ul, Lipowej 7, posadowionynt na rlzinlie 2/4 z obrgbu
50406 w Warszatuie

zgodnie ze Specyfilcacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunl<6w Zan6wienia ,Projektu teclrniczrego, dokolania
wizji lokalnej budynk6w, miejsc prowadzenia rob6t i terenu oraz-uzgodnien z Zaiawia14cym
ofelujemy wykonai zam6wienie za cerrc w kwocie:

Za cenp:
- w kwocic nctto zlotych: ...................21

(slownie zlotych .................)

- w kwocic brutto zlotych:
(slownie zlotych

-w tym podatck VAT w wysoko6ci "h ,to jcst w kwocic ............21
(siownie 2totych.............

)

Na oferowan4lcwotp oferty skladaj4 sip :

Roboty budowlane ........21

zl

Roboty budowlane - czp|(, lokatorska
Roboty elektlyczne ......... zl
Koszty rrontaZu i pracy rusztowania, pollostlt, wyci4gu, windy itd. ... .............2+
zaladunel<, wyrv6z, urylizacjamaterial6w zrozbi6rel<iwybLrrieri .............zl
I(oszt rob6t zabezpieczaj4cych wynikaj4cych z projel<tLr olganizacji ruchu przy realizacji rob6t od
strony ul. Lipowej ......... zI

RAZEM

Czas realizacji ....

RAZEM WARTOSC OFERTY : . . . ... ... ... .....21

a.

b.

d.

f.

2. Roboty objgte zam6wieniem wykonamy do clnia
3.OSwiadczamv. Ze:

ZapoznaliSrny
Przedmiarami,
zastrzeieh,

---f' I aIt \,\

zl

.................20 14 roku.

Zarn6wienia. Projekte
icznq i nie wnosimy

Warunl<6w
kacj4 Techn

sip ze Specyfikacj4 Istotnych
Specyfikacj4 Rob6t, Specyfi

m Techrricznym,
do niej 2adnych



3.2 DokonaliSrny wizji lokalnej budynku/6w i terenu z
zebrali$nry wszystkie informacje, kt6re s4 niezbqclne
Urnowy na wykonanie przedrniotowych rob6t.

3.3 OtrzynaliSnry honieczne dane do przygotowania Oferty.
3.4 Akceptujemy Wz6r Urnowy i w lazie wybrania naszej oferly zobowi4zujemy sip do podpisania

trrllowy na wartltlkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarnowienia. w miejscr.r i
tenninie wskazanym przez Zamawiaj4cego.

4. Zalqcznikarli do niniejszej Oferly sq:

b

d

f.

Nir-riej sza ofeft a zo sta *a zloLona na kolejno pol-lllmerowanych od nr 1 do nr

zachowaniern naleZytej starannoSci i
do plzygotowania Oferty i podpisania

a

Nazwisko i Stanowisko oraz podpis Osoby UpowaZnionej

Nazwa

Adres

i;;j;;";;;;t 
dnia

podpis

qJ( \


