
 

----------------------------------- 
druk TSM „Oskard”/TT/X/1 

Załącznik nr  2 do umowy nr ……………..……………. z dnia ……………….. 

 
 
.............................................. 
         Pieczęć wykonawcy 
 

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

e-mail: ………………………. 

Fax: …………………………. 

                                                                                  OFERTA 

                                                                                        TYSKA SPÓŁDZIELNIA 
                                                                                            MIESZKANIOWA „OSKARD” 

                                                                                               ul. H. Dąbrowskiego 39 
                                                                                               43-100 TYCHY 

 

 

 Nawiązując do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym na: 

„Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia i obsługi urządzeń sceny w 

Spółdzielczym Domu Kultury „TĘCZA” przy Al. Niepodległości 188 w Tychach”.  

1. Oferujemy wykonanie ww. robót za wynagrodzeniem ryczałtowym ……………………..netto, 

      słownie netto: ………………...............…………………………………………………zł. 

Należny podatek VAT …….……………………………….……….. zł 

      Razem brutto  ……………………………………………………….. zł  

      Razem słownie: …………………………………………………………………………………zł,  

z terminem realizacji: rozpoczęcie realizacji umowy: ............................., zakończenie:  

04.09.2021 r., (wyłączenie sali z działalności klubu od 09.08.2021 do 04.09.2021)  z okresem 

gwarancji ……………………………. lat 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz dokonaliśmy wizji lokalnej 

na placu budowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy 

warunki umowne. 

3.  Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót podanych w punkcie 

4b) oferty. 

4.   / Należy wypełnić w przypadku zlecenia części robót podwykonawcom / 

 a)   Następujący zakres robót  wykonamy sami:       

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

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

       ....................................................................................................................................................... 
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b)  Następujący zakres robot zamierzamy zlecić podwykonawcom (zakres robót podwykonawcy 

winien stanowić techniczną całość ):  

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

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

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

/rodzaj, ilość robót oraz  nazwy firm /      

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w  

„Wymaganiach ofertowych”. 

6.  Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie  do 7 dni 

od daty wysłania przez Zamawiającego wezwania do podpisania umowy.  

7. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 

wpłaconego wadium. 

8.     Załącznikami do niniejszej oferty są: 

      8.1. Dowód dokonania wpłaty wadium. 

8.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wydruk danych przedsiębiorcy ze strony internetowej CEIDG 

potwierdzające, że profil działalności wykonawcy jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki. 

8.3. Wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty. 

      8.4. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych                     

8.5. Zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne  

  8.6. Podpisane oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży robót z ostatnich trzech lat na 

            załączonym druku.  

8.7.  Podpisane oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej na załączonym druku. 

      8.8 . Informacja o strukturze firmy, stanie zatrudnienia itd. 

8.9.   Wykaz ważniejszych  robót  z ostatnich trzech lat zgodnych z przedmiotem przetargu. 

      8.10.  Referencje .............................. szt. 

      8.11. Kserokopia uprawnień  do wykonania przedmiotu przetargu osoby, która będzie 

obowiązki kierownika budowy. 

8.12. Kserokopia uprawnień do wykonania przedmiotu przetargu osoby, nadzorującej roboty  

elektryczne (Świadectwo Kwalifikacyjne G-1/ D i G-1/ E do 1kV) 

8.13. Zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie 

pełniła obowiązki kierownika budowy. 
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8.14. Podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oświadczenie o niekaralności na 

załączonym druku. 

      8.15.  Inne......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data............................                                                                            ................................. 
                                                                                                                   podpisy i pieczęcie 


