
……………………………………….. 
 ( pieczęć  firmy ) 

 
Dane wykonawcy: 

1. zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................. 

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

2. kod pocztowy: ......................., miejscowość: .........................................................................,    

3. ulica: ............................................................................................................................................., 

4. nr domu: ........................,  nr lokalu: .............................., 

5. województwo: ........................................................, powiat: ........................................................., 

6. nr telefonu: ......................................, nr faksu:  ..................................., 

7. internet:  http:// ............................,  e-mail: ................................................, 

8. REGON: .......................................,  NIP: ......................................., 

9. nr konta bankowego, na które będą przekazywane płatności z tytułu realizowania zamówienia: 

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

10. reprezentant wykonawcy uprawomocniony do występowania w jego imieniu w niniejszym postępowaniu:  
 

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

11. reprezentant wykonawcy uprawomocniony do podpisania umowy w jego imieniu: 

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

 
 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100   Łęczyca 

 
 

O F E R T A 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie Konkursu ofert na 

 

Remont  Oddziału  Wewnętrznego 

w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 
 
oferujemy Państwu dokonanie transakcji za cenę: 

łącznie: 

....................... zł netto   podatek VAT:. .........................  zł   .........................  zł brutto, 

 
słownie złotych netto: ......................................................................................... 
 
słownie złotych brutto: ......................................................................................... 
 
zgodnie z kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik ....... do niniejszej oferty. 
 

Cena obejmuje wszystkie składniki związane wykonaniem wszystkich robót objętych 

kosztorysem ofertowym w tym zakupu materiałów. 



Załącznik  nr 1 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

Termin wykonania:  

- rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż do: 1.06.2017r.  

- zakończenie robót nastąpi nie później niż: 15.07.2017r. 
 

Okres gwarancji: ......................................................... 
 

Dokumenty dot. wiarygodności: przedstawiamy w załączeniu. 
 
 

Oświadczamy, że: 

- pobraliśmy wszystkie dokumenty dotyczące tego postępowania i zapoznaliśmy się z nimi 
oraz stwierdzamy, iż zdobyliśmy wszystkie niezbędne i konieczne informacje do 
przygotowania oferty, 

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniach, 

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu składania ofert, 

- wszelkie uzgodnienia techniczno-administracyjne dot. przygotowania inwestycji oraz 
dopuszczenia do użytkowania leżą po stronie Zamawiającego, 

- roboty objęte zamówieniem zamierzamy zrealizować sami / we współpracy z podwykonawcami 
wymienionymi w załączonym wykazie podwykonawców(*) 

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

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

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

Wadium w kwocie .....................,-zł  zostało wniesione w dniu ................................... w 

formie .......................................................... 

Zobowiązujemy się realizować zamówienie na warunkach określonych w Regulaminie konkursu 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  

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

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

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

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

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

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

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

.......................................... 
( podpis wykonawcy ) 

.......................................... 
( miejscowość,  data  ) 



Załącznik  nr 1 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody(*)  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
podanych dokumentacji związanej z niniejszym postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

 
 
 
 

.......................................... 
( podpis wykonawcy ) 

.......................................... 
( miejscowość,  data  ) 

 


