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OFERTA 
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 
ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na: 

„REMONT POMNIKA” (nr sprawy: 3/AG2131/2018) 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………………………… 
Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Podać pełną nazwę/firmę a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………………………………… 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks ………………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Kategoria przedsiębiorstwa wykonawcy*): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo - w przypadku konsorcjum należy wskazać kategorię dla każdego konsorcjanta) 
 *) Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. 
Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  
> mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 min. EUR;  
> małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 min. EUR;  
> średnie przedsiębiorstwa - to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 min. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min. EUR.  
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“. 
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: " REMONT POMNIKA ofiar byłego niemieckiego obozu 
zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w Lesie Rzuchowskim". 

1.1. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia określa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dostępna na 
stronie internetowej zamawiającego  www.zabikowo.eu 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w zakresie i na warunkach realizacji szczegółowo 
opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególnie w Załączniku nr 2 do SIWZ, 
stanowiącym wzór umowy. 

3. Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności na terenie budowy bezpośrednio związane z realizacją robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane przez osoby (robotników budowlanych), 
które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ: 
(ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ) 
 

Lp. Nazwa elementu robót Kwota netto 
(zł) 

1 2 3 

1 Remont dachu  

2 Roboty wewnętrzne i zewnętrzne komór - ściany, stropy, płyty denne, 
podciągi, elewacja i stopy  

   

3 RAZEM CENA OFERTOWA NETTO (kwota z kol.3, wiersz 1 i 2.):  
   

4 Podatek VAT (23% sumy z wiersza 3):  

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (suma kwot z wiersza 3 i 4):  
 

 

D. OŚWIADCZENIA: 
1) Do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy co najmniej 

……………..… Kierownikiem budowy, spełniającym wymagania określone w SIWZ rozdz. V ust.1 pkt 2 
lit. c.2). 
……………..… osobami, spełniającymi wymagania określone w SIWZ rozdz. III ust.8. 

2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy należycie, co 
najmniej …..….….. roboty budowlane spełniające wymagania określone w SIWZ rozdz. V ust.1 pkt 2 
lit. c.1a)., 
oraz 
w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy należycie, co 
najmniej …..….….. roboty budowlane spełniające wymagania określone w SIWZ rozdz. V ust.1 pkt 2 
lit. c.1b). 

3) Deklarujemy udzielenie …..….….. 1 miesięcznej gwarancji jakości (okres rękojmi zostaje zrównany z 
okresem udzielonej gwarancji jakości) na całość robót objętych Przedmiotem Umowy.  

4) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz wzorze umowy. 
5) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
6) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy (Załącznik nr 2 

do SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 
8) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach 

opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

9) Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**: 
a) nazwa dostawy/usługi/roboty ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

wartość bez kwoty podatku od towarów i usług …….…………….……… PLN. 
** - jeżeli nie dotyczy usunąć lub skreślić bądź uzupełnić oświadczenie w przypadku o którym mowa w SIWZ rozdz. XII pkt 5 

                                                 
1 Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy 
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E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

 ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………  
e-mail: ……..………..………………………..………………………..…………………………… tel./fax: ……..………………..…………………………….…………… 

3) ……..………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..… 
 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) Część zamówienia/Podwykonawca 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………… 
Wartość ………… zł lub procentowa część zamówienia ………. %, jaka zostanie powierzona podwykonawcy. 

2) Część zamówienia/Podwykonawca 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………… 

Wartość ………… zł lub procentowa część zamówienia ………. %, jaka zostanie powierzona podwykonawcy. 
 

G. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oferta została złożona na ………………… kolejno ponumerowanych stronach. 

…………………………………………………… 
/Data/ 

…………………………………………………………………………………………………… 
/Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 


