
                                                                                                       Załącznik nr 1 
 
 

…………………………..                                                          ....................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                                 (miejscowość, data) 

 
 

  
FORMULARZ OFERTY 

                                                        
                     Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza   
                 Białochowo 91 
                  86 -318 Rogóźno 
 
1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę  8 sztuk okien 
drewnianych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Białochowie 
oferujemy wykonanie:  
 
 

   
 

 
j.m. Ilość 

 ść 

1 2 3 4  5 6 7 
1. KNR 4- 01 

0354 - 11 
Wykucie z muru 
podokienników 
drewnianych, stalowych  
 

m 12.80   

2. Wycena 
indywidualna  

DemontaŜ skrzydeł 
okiennych  

szt. 64   

 

3. KNR 4- 01 
0354 - 05 

Wykucie z muru ościeŜnic 
drewnianych o pow.  
ponad 2  m2 

m2 27.44   

4. KNR –  4 – 01 
0108 - 09 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami 
skrzyniowymi na odległość 
do 1 km 

m3 2.64   

5. KNR 4 –01 
0108 - 10 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami 
skrzyniowymi –za kaŜdy 
następny  1 km.  
Krotność = 12  

M3 2.64   



6. KNR 2 – 02 
1003-09 

Okna drewniane zespolone 
dwuszybowe jednodzielnie 
dwurzędowe budownictwa 
uŜyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone o 
pow. 3.5 m2  

m2 27.44   

7. KNR 4 – 01 
0321 - 01 

Obsadzenie podokienników  
drewnianych lub stalowych 
do 1.5 w ścianach z cegieł 

szt. 8   

8. KNR 4 – 01  
1209 - 06 

Dwukrotne malowanie 
farbą olejną  uprzednio 
malowanej stolarki 
okiennej o pow. ponad  
1.0 m2 
 

M2 27.44   

Łącznie wartość netto   
VAT  7%  
Łącznie wartość brutto  

  
 
Łącznie cena ofertowa wynosi: …………………..……………………………………..zł brutto  

1) oświadczamy, Ŝe roboty objęte zakresem zamówienia zostaną zakończone od 
dnia podpisania umowy w terminie dwóch tygodni. 
2) oświadczamy, Ŝe na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres  60 
miesięcy; 
3) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w 
specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz, Ŝe 
uzyskaliśmy      
    niezbędne informacje do przygotowania oferty;  
4) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
………………………………………..  

                                                                   (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby  
               upowaŜnionej)  



                                                                                                  Załącznik nr 2 
 

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

(miejscowość, data) 

 ............................................. 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   
na wymianę 8 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w 
Białochowie oświadczamy, Ŝe: 
 
 

1 spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych, 

 

2 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy     z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

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

       (pieczątka i podpis Wykonawcy  
lub osoby upowaŜnionej)  

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3  

 
 

 
                  

.............................................. 
(miejscowość, data) 

   .......................................... 
 (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wymianę 8 sztuk  okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w 

Białochowie oświadczamy, Ŝe: 

 
 

2 akceptujemy treść wzoru umowy. 
 

 

 

 

 

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

       (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby 
                upowaŜnionej)  

 
 

   
                

 
 



 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 4 
 

________________________ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 
 

UpowaŜnienie do podpisania oferty 
 
 
Zarejestrowana nazwa firmy: ……………………………….………………………………….. 
 
Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………. 
 
Dokładny adres firmy: ………………………………………………………………………….  
 
Telefony firmy: ………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ………………………….………………………… 
 
 
 
UpowaŜnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz 

innych dokumentów związanych z postępowaniem na wymianę 8 sztuk  okien 

drewnianych  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie jest: 

 

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

 

 
………………………..……..                        …..……………………………… 
(miejsce i data)                      (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby  
                         upowaŜnionej)  

 
 


