
Załącznik nr 1 

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) …………………………………………………………. 

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

NIP: ………………………………….. 

REGON: …………………………….. 

Tel/fax ……………………………….. 

Tel komórkowy ……………………… 

e-mail …………………………………. 

 

OFERTA   

Składam/y  ofertę na  wykonanie konserwacji, drobnych prac remontowych oraz 

usuwania usterek dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1, ZUM – 2, ZUM 

– 3 (w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej). 

 

Zadanie nr 1   ZUM-1 pkt a) i b) 
Składniki cenotwórcze  

Stawka za roboczogodzinę (netto)     rg ............................zł                                              

Koszty ogólne                                    Kp .......................... % do R, S                                

Zysk                                                   Z....................... % do R, S, Kp                          

Stawka wraz z narzutami (netto)  ....................zł                                    

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

Stawka wraz z narzutami (brutto) …………….zł 

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

VAT 8%  bud. mieszkalne* 

* W przypadku wykonania prac wymagających zastosowania innej stawki podatku VAT niż podanej powyżej  

w ofercie, wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury, do naliczenia wynagrodzenia brutto  

z zastosowaniem właściwej obowiązującej stawki od towarów i usług   

 

Zadanie nr 2   ZUM-2 pkt a) i b) 
Składniki cenotwórcze  

Stawka za roboczogodzinę (netto)     rg ............................zł                                              

Koszty ogólne                                    Kp .......................... % do R, S                                

Zysk                                                   Z....................... % do R, S, Kp                          

Stawka wraz z narzutami (netto)  ....................zł                                    

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

Stawka wraz z narzutami (brutto) …………….zł 

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

VAT 8%  bud. mieszkalne* 

* W przypadku wykonania prac wymagających zastosowania innej stawki podatku VAT niż podanej powyżej  

w ofercie, wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury, do naliczenia wynagrodzenia brutto  

z zastosowaniem właściwej obowiązującej stawki od towarów i usług   
 



Zadanie nr 3   ZUM-3 pkt a) i b) 
Składniki cenotwórcze  

Stawka za roboczogodzinę (netto)     rg ............................zł                                              

Koszty ogólne                                    Kp .......................... % do R, S                                

Zysk                                                   Z....................... % do R, S, Kp                          

Stawka wraz z narzutami (netto)  ....................zł                                    

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

Stawka wraz z narzutami (brutto) …………….zł 

Słownie złotych ……………………………………………………………………………. 

VAT 8%  bud. mieszkalne* 

* W przypadku wykonania prac wymagających zastosowania innej stawki podatku VAT niż podanej powyżej  

w ofercie, wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury, do naliczenia wynagrodzenia brutto  

z zastosowaniem właściwej obowiązującej stawki od towarów i usług   
 

 
 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  

od 01.01.2021r.   do dnia  31.12.2021r.  
 

3 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia i realizacją umowy.  
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 

30dni licząc od terminu przetargu  
 

5 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń.  
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru 

naszej oferty, podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.   
 

7. Określenie warunków płatności: zgodnie z warunkami określonymi we 

wzorze umowy   

 

8. Podwykonawcom powierzymy wykonanie n/w części zamówienia:  
 

……………………………………………………………………….…(jeżeli dotyczy) 
                                                             części zamówienia  
 

Podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.22 

a ust 4 pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pzp będą wykonywać: 
 

………………………………………………………………………………………….. 
           nazwa (firma)                                                                        część zamówienia  

 
 



9. Oświadczam, że wypełniłem 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 publicznego w 

niniejszym postępowaniu2 
 

 
 

 

dnia ……………2020r.  

       ……………………………………….. 
Podpis/y i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy 

 

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 


