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          Załącznik nr 2 do siwz 

Numer sprawy : MZŻ.T.262.7.2014 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy  

REGON         ........................................ 

NIP               ........................................ 

TEL/FAX        ........................................                                       Formularz ofertowy 

                                                                                                         Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 

                                                                                                         91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a 

OFERTA 

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w budynkach 

żłobków w zakresie prac ogólnobudowlanych, ślusarskich, elektrycznych i sanitarnych oferujemy: 

 

Zadanie 1:  

� żłobek nr 2 przy ul. Chrobrego 16  

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:.................................................zł  

 (słownie : ...................................................................................................................) 

 

�  żłobek nr 14 przy ul. Pawia 20 

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:.................................................zł 

(słownie : ...................................................................................................................) 

 

�  żłobek nr 3 ul. Warneńczyka 5/17 

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:.................................................zł  

 (słownie : ...................................................................................................................) 

 

� Łączna cena ofertowa brutto zadanie 1 

kwota brutto: ........................................................................................................... 

(słownie : ..................................................................................................................) 

 

Zadanie 2: 

� żłobek nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:...................................................zł  

(słownie : ..................................................................................................................) 
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Zadanie 3: 

� żłobek nr 16 ul. Zachodnia 55a 

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:...................................................zł 

(słownie : ...................................................................................................................) 

� żłobek nr 31 ul. Sienkiewicza 108 

za kwotę netto .......................................................................zł  

23 % podatek VAT .................................................................zł,  

cena ofertowa brutto wynosi:...................................................zł 

(słownie : ...................................................................................................................) 

� Łączna cena ofertowa brutto zadanie 3 

kwota brutto: ........................................................................................................... 

(słownie : ..................................................................................................................) 

 

2. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia *: 

2.1.  Zadanie 1:  

2.1.1. Remont chodnika i utwardzenie wyjazdu do bramy w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16 – 01.07.2014 - 

29.08.2014 

2.1.2. Remont chodnika i utwardzenie wyjazdu do bramy w żłobku nr 14 przy ul. Pawia 20 - 01.07.2014 - 

29.08.2014 

2.1.3. Remont ogrodzenia w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 - 01.07.2014 - 29.08.2014 

2.2. Zadanie 2:  

          Remont sanitariatu dla dzieci w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 -  01.07.2014 - 30.07.2014 

2.3. Zadanie 3:  

2.3.1. Remont instalacji elektrycznej w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a - 01.07.2014 - 29.08.2014 

2.3.2. Remont instalacji elektrycznej w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108 - 01.07.2014 - 29.08.2014 

3. Gwarancja * 

Zadanie 1: Udzielamy: ......... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane liczonej od daty jego odbioru. 

Zadanie 2: Udzielamy: ......... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane liczonej od daty jego odbioru. 

Zadanie 3: Udzielamy: ......... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane liczonej od daty jego odbioru. 

4. Oświadczamy, że: 

Zadanie 1: 

- całość przedmiotu zamówienia wykonamy osobiście,  

- niżej opisaną część przedmiotu zamówienia wykonamy przy pomocy podwykonawcy * 

Nazwa - ........................................................................................................................... 

Siedziba - ........................................................................................................................ 

Opis przedmiotu - ............................................................................................................ 

Zadanie 2: 

- całość przedmiotu zamówienia wykonamy osobiście,  

- niżej opisaną część przedmiotu zamówienia wykonamy przy pomocy podwykonawcy * 

Nazwa - ........................................................................................................................... 

Siedziba - ........................................................................................................................ 

Opis przedmiotu - ............................................................................................................ 
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Zadanie 3: 

- całość przedmiotu zamówienia wykonamy osobiście,  

- niżej opisaną część przedmiotu zamówienia wykonamy przy pomocy podwykonawcy * 

Nazwa - ........................................................................................................................... 

Siedziba - ........................................................................................................................ 

Opis przedmiotu - ............................................................................................................ 

5. Pobraliśmy niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia i bez zastrzeżeń akceptujemy 

postanowienia w niej zawarte. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 

7. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach. 

8. Zwrot wadium nastąpi na konto:  

w banku...............................nr:............................................................................................... 

9. Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na ........ podpisanych stronach. 

10. Załącznikami do oferty są: 

a. .................................................................. 

b. ................................................................... 

c. .................................................................. 

d. .................................................................. 

e. .................................................................. 

f. .................................................................. 

g. .................................................................. 

h. .................................................................. 

i. .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

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

  /miejscowość i data/                                                 / podpis i pieczątka lub czytelny podpis Wykonawcy lub 

                                                                                            upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy / 

 

* niepotrzebne skreślić 


