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                                ZAŁĄCZNIK  Nr 2  do SIWZ                                  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

nr NIP.................................................. nr  REGON............................................ 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie 
22-200 Włodawa  

ul. Przechodnia 22 
tel. (82) 5721-081, fax. (82) 5726 480 

 www.spoldzielnia.wlodawa.pl 
 
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu na: 
Wymianę stolarki okiennej w n/w budynkach.  
 

I. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – bud. Korolowska 16  
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

    -   w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł. 
 

II. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Korolowska 18 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

    -   w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł. 
 

III. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Chełmska 23 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../w tym 

podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł. 

 

IV. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Jana Pawła II 29 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 
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     w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 
 

V. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Jana Pawła II  33 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../                    

w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 

 

VI. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Trębacka 6 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 
 

VII. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Rynek 4 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../                   

w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 

 

VIII. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Czerwonego Krzyża 17 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

           w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 
 

IX. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Żeromskiego 16 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

           w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 
 

X. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę – Mielczarskiego 5 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../                   

w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 

 



 3

XI. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę –  Bud. w Brusie 
 

a) brutto: ..................................................zł 

/słownie: ....................................................................................................../ 

         w tym podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł 
 

XII. Oświadczamy, że oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym kosztorysem 
ofertowym. 

XIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

XIV. Oświadczamy, iż zaoferowane cena pozostanie niezmieniona przez cały okres 
realizacji zamówienia. 

XV. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia  
30.10.2015 r.  

XVI. Warunki płatno ści – 30 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego 
faktury  

XVII. Oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie   /konsorcja/ 

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

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

...............................................................................................................................................    
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną, nazwy firm, adresy telefony)Jeżeli przedmiotowe 

zamówienie nie będzie realizowane przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia to należy przekreślić cały punkt VIII. 

XVIII. Oferta została złożona na................ stronach podpisanych i kolejno  
ponumerowanych od  nr ................. do  nr ................. . 

 

                                                                                                                 
                                                                                     (imię i nazwisko) 

podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 

 

 ................................., dnia .................. 


