
             Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY z dnia …………………….. 

LPGK Sp. z o.o. 
Lublin, ul. Różana 1/2A 

                  (pieczęć Wykonawcy)             (Zamawiający) 

Ja/my niżej podpisany/
i:     ..........................................................................................................................
........ 

                            (imię i nazwisko) 

Działając w imieniu i na rzecz firmy:        ………………………………………………………….………………….
…………………………………… 

                                                  (nazwa firmy) 

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

(adres firmy) 

Telefon: ……………………………….………….      Faks: ………………………………………   e-mail: ……………….………………….
……………. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
na:    „Remont i termoizolację kamienicy mieszkalnej  - I etap (PN/2015/5)”  

składam/y niniejszą ofertę : 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia **. 

2. Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Oferuję realizację zamówienia za łączną cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT wg stawki 8 
%): 

Cena brutto: .......................................................... zł. 

4. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 
5. Udzielę gwarancji na zlecone zamówienie na okres: ………………. miesięcy od daty odbioru 

końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. 
Podany powyżej okres gwarancji będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w SIWZ. 
UWAGA:  
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. 
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W 
przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części 
dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł 
matematycznych. 
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy 
będzie podlegała odrzuceniu. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał 
okres 60 miesięcy. 

6. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się, przed zawarciem umowy, do 
przedłożenia w siedzibie Zamawiającego kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-
finansowego odpowiadającego co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego 



wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 10 % ceny ofertowej brutto. 
8. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przeze mnie zaakceptowany i   w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się  do zawarcia 
umowy na  wymienionych w  niej warunkach w miejscu i  terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

9. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 

10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu proszę o jego zwrot na nr konta: 
……………………………………………………………………………..………………………………………………… 

11. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Zamówienie powierzymy podwykonawcom*  
 w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Nazwy (firm) podwykonawców, na zasoby których  powołujemy się na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu*: 
Nazwa podwykonawcy: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

................................................... dnia    .........................................  
        (miejscowość)       

                                   .................................................................................... 
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 do  składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
** jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie robót w zakresie określonym w 
SIWZ, w szczególności w dokumentacji technicznej.


