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Załącznik nr 2  do SIWZ:  

Nr 01/RP/2020  

 

 

 

 

Oferta : „Kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników 

magazynowych w Elewatorze Pieniężno : 

- I Etap: zbiorniki  6  wraz z wieżą operacyjną;  

- II Etap: zbiorniki  9 

   

Zamawiający:   

ELEWARR Sp. z o.o. 

Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa,  

Oddział Spółki w Malborku    

Ul. Daleka 72 82-200 Malbork  

   

                

  

  

  

  

…………………………………  

(pieczęć firmowa wykonawcy)  

OFERTA  

 

 

  

My niżej podpisani 

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

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

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

  

Działając w imieniu i na rzecz 

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

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

……………..  

  

W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargowym  i zgodnie SIWZ zamieszczoną na witrynie 

internetowej Spółki ELEWARR: www.elewarr.com.pl na wykonanie zadania remontowego pn.:  

„Kompleksowa modernizacja powierzchni zewnętrznej (elewacji) zbiorników magazynowych   

w Elewatorze Pieniężno - I Etap: zbiorniki  6 wraz z wieżą operacyjną i II Etap: zbiorniki  9” składamy 

niniejsza ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację wykonania powyższego zadania 

remontowego w  Elewatorze Pieniężno”  za cenę: 

  

 I. CENA ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  (łącznie ETAP I i ETAP II):  

http://www.elewarr.com.pl/
http://www.elewarr.com.pl/
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    1. Cena brutto za całość zamówienia….……………………………………………………………….zł       

(słownie:……….………......……………………….......................................................................................

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

................................) 

  

   2. Cena netto za całość zamówienia………………………………………………………………………zł  

(słownie……….………......………………………........................................................................................

.......................................................................................................................................................................) 

   

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  …………….………. ..zł  

  

 

 

II. CENA ZA WYKONANIE I ETAPU: 

 

1. Cena brutto za wykonanie Etapu…………………………………………………………………zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

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

……………………..) 

 

2. Cena netto za wykonanie I Etapu………………………………………………………………..…..zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

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

……………………) 

 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  …………….………. ..zł  

 

 

 

III. CENA ZA WYKONANIE II ETAPU: 

 

 

1. Cena brutto za wykonanie II Etapu……………………………………………………………….…zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

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

……………) 

 

2. Cena netto za wykonanie II Etapu…………………………………………………………………….zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

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

……………) 

 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  …………….………. ..zł  
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Ponadto załączamy:  

 

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w Elewatorze Pieniężno; 

- kosztorys ofertowy; 

- wykaz ze wskazaniem wykonania zamówienia, polegającego na modernizacji lub remoncie 

płaszcza żelbetowego o powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2  na terenie Polski, w okresie 

ostatnich 5 lat i kończącego się nie później niż przed upływem terminu składania ofert; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

- dowód wniesienia wadium; 

- dokument polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

- ………………………………………………………………………………………………………

…….. 

- ………………………………………………………………………………………………………

…….. 

   

  

Jesteśmy związani niniejsza ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

  

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach wynikających   

z SIWZ w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

Niniejszą ofertę składamy na ………..  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integralną częścią niniejszej oferty są:  

 

Warunki gwarancji: 

            

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

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

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

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

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

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

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

           

 

 

………………………, dn. …………..                     …………………………………………………    

                                       (podpis i pieczęć upoważnionej osoby 


