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                         FORMULARZ OFERTOWY                                  zał.nr1 

Dane dotyczące Wykonawcy¹: 

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

Siedziba............................................................................................................. 
Nr telefonu .............................................................................................. 

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie 
22-200 Włodawa  

ul. Przechodnia 22 
           tel. (82) 5721-081, (82) 5721-226 

 www.spoldzielnia.wlodawa.pl 
 
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu na: 
Wykonanie robót budowlano –remontowych  w ramach remontu sieci wodociągowej 

polegających na wymianie wodomierzy do wody zimnej z nakładką radiową   w lokalach 

mieszkalnych, w budynkach : ul. Przechodnia 18, ul. Przechodnia 18A,   ul. Przechodnia 20,             

ul. Reymonta 10,  ul. Reymonta 20 ,ul. Żeromskiego 20,  Al. Jana Pawła II 16   we Włodawie. 

 
1. Oferujemy cenę² za wykonanie  zamówienia, która wynosi : 
 

1.1 Za wymianę 1 szt. wodomierza dla lokali mieszkalnych z nakładką radiową, zgodnie z 
zakresem prac określonym w SIWZ § 3  ust. 6 : ............................................... netto                              
plus 8% VAT. 

    1.2 Za wymianę /montaż 1 szt. wodomierza  głównego-  UL6,3 R250 DN25 L165  
          w budynku z nakładką radiowa, zgodnie z zakresem prac    określonym w § 3 ust.6:       

…………………….netto plus 8% VAT.  
    1.3 Za wymianę /montaż 1 szt. wodomierza  głównego- UL10 R250 DN32 w budynku z nakładką 

radiowa, zgodnie z zakresem prac    określonym w § 3 ust.6:       …………………….netto plus 
8% VAT.  

 
    1.3Za prace  budowlano – remontowe w ramach remontu sieci wodociągowej polegające na 

wymianie wodomierzy do wody zimnej z nakładką radiową  w lokalach  mieszkaniowych wraz z 
wymianą /montażem wodomierzy głównych   w budynku z nakładka radiową : 
a) Budynek przy ul. Przechodnia 18   -netto ………………(słownie : ……………………….), 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 
 
b)Budynek przy ul. Przechodnia 18A - netto ………………(słownie : ……………………….), 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 

 
 
c)Budynek przy ul. Przechodnia 20   - netto ……………………..(słownie………………….), 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
1.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich 
wykonawców składających ofertę. 
2.Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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d)Budynek przy ul. Reymonta 10   - netto ……………………..(słownie ……………………), 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 
 
 
 
e)Budynek przy ul. Reymonta 20    - netto ……………………..(słownie : ………………….), 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 
 
f)Budynek przy ul. Żeromskiego  20    - netto ……………  (słownie : ……………………….), 
brutto……………………..  (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..), 
 
g)Budynek przy Al. Jana Pawła II 16    - netto ………… (słownie : ………………………….) 
, 
brutto…………………….. (słownie:……………………)   w tym podatek VAT 
…………………… (słownie: ……………………..) 
 

       Całkowita wartość  zamówienia:      
       netto……………….(słownie:……………….),brutto…………(słownie:……………………)   w  
       tym podatek VAT …………………… (słownie: ……………………..) 
 

I. Oświadczamy, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące niniejszego 
postępowania i realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ.  

III. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 października 2022 r. 

IV. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z 
Wzorem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 

V. Warunki płatności- 30 dni od wystawienia faktury  

VI. W razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na realizację zamówienia w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania 
ofertowego.  

VII. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

VIII. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres (część) zamówienia: 

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

(określenie części zamówienia powierzonej podwykonawcom) 
 

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

 
 
………………………….., ……………….            
 
                                                                                                 …………………………………………………… 
      (miejscowość)             (data)   (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


