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Załącznik nr 5 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/15/2012 

OFERTA  
WYKONANIA ZADANIA PN. 

„Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz 
prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w 

Schronisku PTTK na Hali Krupowej.” 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu jednostopniowym pn. „Wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby 
ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Hali Krupowej”, 

opublikowanego przez Zamawiającego Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., z siedzibą: Rynek 

9, 33-300 Nowy Sącz: 

a) w miejscu publicznie dostępnym na siedzibie Zamawiającego: od dnia 30.10.2012 r.; 

b) na stronie internetowej Zamawiającego: www.schroniska-pttk.com.pl : od dnia 30.10.2012 r. 
1. Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę: 

a) Netto ............................................... PLN 

b) Plus podatek VAT ......... % tj. ............................................... PLN 

c) Co daje razem brutto  ............................................... PLN 

/słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………………………………./ 

− która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia i wynika z poniżej 
przedstawionej Tabeli elementów cenotwórczych: 

 

TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH 

l.p. 
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

(w tym transport terenowo-górski na plac budowy) 
WARTOŚĆ PLN (NETTO) 

1.  
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wraz z pracami 

towarzyszącymi 
 

2.  Wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska  

3. 
Wykonanie prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnej kuchni 

turystycznej 
 

4. 
Dostawa z montażem urządzenia do grzania wrzątku dla turystów 

(warnika) 
 

5.  
Wykonanie prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnej suszarni 

odzieży 
 

6. RAZEM (NETTO):  
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2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane roboty oraz na prawidłowe działanie urządzeń i 

innych elementów składających się na przedmiot zamówienia na okres 3 lat i zobowiązuję się do 

zapewnienia w tym okresie serwisu gwarancyjnego. 

3. Zamówienie będę realizować w terminie:  

a) Rozpoczęcie robót: od zawarcia umowy.  
b) Termin zakończenia robót: do 15 grudnia 2012 r. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia  i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia. 

6. Oświadczam, że zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję 

się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

 

Lp. Wskazanie powierzonej części zamówienia  
Wartość powierzonej 

części zamówienia 
w % ceny oferty 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty  

 

8. Oświadczam, że: 

a) jako wykonawca mam prawo podpisać umowę o podwykonawstwo po uzyskaniu pisemnej zgody 

zamawiającego; 

b) w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, stosownie do art. 647
1
 Kodeksu cywilnego, 

przedstawię celem uzyskania zgody zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie oraz dokumenty 

dotyczące kwalifikacji podwykonawcy niezbędnych do wykonania powierzonej części zamówienia; 

c) jako wykonawca nie podpiszę umowy z innymi podwykonawcami bez pisemnej zgody zamawiającego; 

d) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;  

e) jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników; 

f) podwykonawca nie będzie zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez mojej zgody i zamawiającego; 

g) zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze 

wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich; 

h) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części 

zamówienia. 

 

9. Ustanawiam koordynatora robót w osobie: ……………………………………………………………………………. 

10. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.:    .................................................. 

b) nr fax.:    .................................................. 

c) nr konta e-mail:     .................................................. 
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11. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz: 

a) oświadczenia o spełnieniu warunków, oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

b) wykazu robót budowlanych 

c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów (jeżeli dotyczy); 

d) pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

e) zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy). 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez 

Zamawiającego, a są naszym zdaniem istotne dla przebiegu postępowania: 

 

a) .......................................................... 

 

b) .......................................................... 

 

c) .......................................................... 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ................................................ 

 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania  

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 


