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Załącznik Nr 2 

FORMULARZ CENOWY 

 

FIRMA:…………………………………………………………………………………………. 

DANE ADRESOWE…………………………………………………………………………… 

REGON:……………………………………… 

NIP:…………………………………………... 

STRONA WWW:……………………………. 

E-MAIL:……………………………………... 

TEL:............................................................. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych zamieszczone na stronie 

internetowej: Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie,  oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia dla następujących prac: 

 

1.  Przebudowa i rozbudowa o wiatrołap istniejącego budynku gospodarczego przy ul. 

Warszawskiej 46 w Strykowie zgodnie z załączonym przedmiarem budowlanym „A”. 

- za łączną ryczałtową cenę netto ............................... zł (słownie złotych: 

…………………...…………………………………..…………………..……………); -   

podatek VAT.................%, tj. ………………………………………… zł (słownie 

złotych:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…), tj. brutto ............................................. zł 

(słownie złotych: ...…….….…………….…………………….. 

 

2. Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym przedmiarem 

„B” pozycje od 1 – 163, oraz elektrycznej zgodnie z załączonym przedmiarem „C”, na działce 

nr ewid. 146, położonej przy ul. Warszawskiej 46 w Strykowie, obręb S-6. 

- za łączną ryczałtową cenę netto ............................... zł (słownie złotych: 

…………………...……………………………………………………..………………); 

-   podatek VAT.................%, tj. ………………………………………… zł (słownie złotych:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….…), tj. brutto ............................................. zł (słownie 

złotych: ...…….….…………….…………………….. 

 

 

Oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, iż dokonaliśmy wizji lokalnej w dniu …………2019r./nie dokonaliśmy wizji 

lokalnej.* 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

najpóźniej do 31 października 2019 r.). 

3. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy …….... miesięcznej 

gwarancji (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy). 
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4. Warunki płatności - przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy po 

zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze robót budowlanych. 

5. Termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od dnia 

złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót w miejscu wykonania prac. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, istotnymi 

postanowieniami umowy, które są integralną częścią dokumentacji Zamawiającego i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 

niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ustalonego terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

Data i podpis  

 

 

*niepotrzebne skreślić 


