
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki 

dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem.        

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu i odbiorze robót 

związanych z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na 

pomieszczenie dydaktyczne. Przewidziane są roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty 

związane z konstrukcjami stalowymi, tynkami, okładzinami ceramicznymi ścian, podłogami    

i posadzkami (okładziny z tworzyw sztucznych), roboty związane z zabudową lekką i sufitami 

podwieszanymi, stolarką otworową, ściankami systemowymi, robotami malarskimi, 

wewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz robotami elektrycznymi. 

Dotrzymanie terminu zakończenia prac ustalonego przez Zamawiającego. 

  

IV. Ofertę należy : 

a/ złożyć w formie pisemnej do dnia 25.11.2022 roku do godz. 9.00 na druku FORMULARZ 

OFERTOWY zamieszczonym przez zamawiającego; 

b/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: 

 „Adaptacja mieszkania służbowego w budynku internatu na pracownię opiekunki 

dziecięcej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażeniem”.  

 

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

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

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

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

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

NIP …………………………………. 



 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ………………………. zł 

……………………………………………………………………………………… 

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

 …………………………………………………………………………………… 

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

       ……………………………………………………………………………………., 

       cena brutto : ……………………………………………………………………….zł 

 ……………………………………………………………………………………… 

       słownie brutto ……………………………………………………………………. zł 

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

 

2. Deklaruję ponadto :  

a/ termin  wykonania zamówienia: 28.12.2022 

b/ okres gwarancji na przedmiot umowy: minimum 60 miesięcy 

c/ warunki płatności: zgodnie z projektem umowy 

d/ termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty 

e/ ………………………………………………………………………. 

 

3. Oświadczam, że:  

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówień na warunkach 

określonych w punkcie 1 i 2 w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralna część oferty są : 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Oświadczam że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegam z opłacaniem 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach       

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam,         

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 

 

……………………………dnia ……………. …………………………………… 

             /podpis osoby uprawnionej/ 

 

 

 

                   (pieczęć wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


