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Oferta – „WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH        
                   ELEWATORA BRANIEWO” 
  

Zamawiający:  
ELEWARR Sp. z o.o. ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa 
Oddział Spółki w Malborku   
Ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

Załącznik nr 3  
do SIWZ:  4/BR/I/IX/2020 z dnia 24.09.2020 r. 

 
………………………………… 

        (pieczęć firmowa wykonawcy) 
OFERTA 

 
My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………..………….…………………….…………………………………. 
 
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………..…………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu (przetarg powtórzony) w trybie ofertowym - zgodnie z SIWZ, 

na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie rozbudowy i modernizacji obiektów 

magazynowych w Elewatorze Braniewo” - składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy 

się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia numer: 4/BR/I/IX/2020 z dnia 24.09.2020 r.,  

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia na wykonanie 

rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo – adres lokalizacji:  

14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2, Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku za łączną cenę brutto: 

 

1. Cena brutto za całość zamówienia …………...… zł  (słownie:……….....……………………… 
 

..........................................................................................................................................................) 
 
Cena netto za całość zamówienia …………...… zł  (słownie:……….....……………….....……… 
 

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

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

2.   Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:  
- wykonanie dokumentacji projektowej – niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnej 
pozwolenia na budowę oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, obejmujących przedmiot zamówienia; 
 

w kwocie:  ….………….…zł (słownie: ………………………………………………………..……….… 

……………………………………………………………………………………………………………......) 

 

3.   Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:  
- wykonanie budowy (wybudowanie od podstaw) nowego zadaszonego kosza przyjęciowo 
- załadunkowego, przy magazynie nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą (wywrotnica belkowa),  
wraz z bramami wjazdowymi. 
 

w kwocie:  ….………….…zł (słownie: ………………………………………………………..……….… 

……………………………………………………………………………………………………………......) 
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4.   Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:  
-  wykonanie budowy (wybudowanie od podstaw) nowego punktu magazynowego (posadowionego 
bezpośrednio przy magazynie nr 1), w tym budowa lejowych silosów buforowych wraz z dodatkową 
infrastrukturą technologiczną (urządzeniami transportu technologicznego,); 
 
 

w kwocie: ….………….…zł (słownie: ………………………………………………………..……….… 

……………………………………………………………………………………………………………......) 

 

5.   Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:  
-  wykonanie budowy i montażu nowej suszarni zbożowej, obejmuje: wykonanie budowy i montażu 
nowej suszarni zbożowej wraz z wykonaniem niezbędnej zasilającej instalacji gazowej  (zbiorniki 
gazowe), na gaz płynny (gaz propan – butan) oraz wykonanie montażu urządzeń technologicznych, 
do obsługi nowej suszarni zbożowej, w zakresie transportu pionowego (podnośniki kubełkowe)  
i urządzeń transportu poziomego (redlery).; 
 
 

w kwocie:  ….………….…zł (słownie: ………………………………………………………..……….… 

……………………………………………………………………………………………………………......) 

 

6.     Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:  
-  wykonanie wymiany aktualnie użytkowanych urządzeń technologicznych w magazynie nr 1 
(podnośniki kubełkowe, urządzenia transportu poziomego – redlery, orurowanie) 
 
 

w kwocie:  ….………….…zł (słownie: ………………………………………………………..……….… 

……………………………………………………………………………………………………………......) 

 
Ponadto załączamy: 
 
1)  uproszczony kosztorys ofertowy, z wyspecyfikowanymi elementami wchodzącymi w skład 

zamówienia  
 

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 14 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: 
 

a) Warunki gwarancji i serwisu ...................................................................................................... 

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

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

b)    ………………………………………….……………..……………………………….…................... 

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

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

  
 

 

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

                                  (podpis i pieczęć upoważnionej osoby) 


