
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

............................... 
/Dane Wykonawcy/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Sienkiewicza 1 

38-500 SANOK 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ofertowym, nieograniczonym opublikowanym  

na stronie internetowej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

http://sanockasm.pl/przetarg_eu.html na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja 

energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych naleŜących do Sanockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia 

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2. Wielorodzinne budynki 

mieszkalne.  

 

1. Oferujemy wykonanie modernizacji energetycznej n/w budynków zlokalizowanych w Sanoku, 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) za 

wynagrodzeniem: 

1) ul. Armii Krajowej 11  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty: na okres .................................................. 

 

2) ul. Armii Krajowej 13  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

3) ul. Berka Joselewicza 12  

cena brutto .......................................... zł 

słownie: ............................................................. 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 
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4) ul. Wąska 7  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

5) ul. Jana Pawła II 41  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

6) ul. Jana Pawła II 45  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

7) ul. Jana Pawła II 47  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

8) ul. Jana Pawła II 49  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

9) ul. Jana Pawła II 51  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

10) ul. Sadowa 39  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 
 

11) ul. Kiczury 14  

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 
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12) ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e 

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 88,77% kosztów netto robót termomodernizacyjnych + 100% kosztów netto 

pozostałych robót) 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  23% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 11,23% kosztów netto robót termomodernizacyjnych) 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

13) ul. Krasińskiego 21 

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 99,13% kosztów netto robót termomodernizacyjnych + 100% kosztów netto 

pozostałych robót) 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  23% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 0,87% kosztów netto robót termomodernizacyjnych) 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

14) al. Wojska Polskiego 4 

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 95,15% kosztów netto robót termomodernizacyjnych + 100% kosztów netto 

pozostałych robót) 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  23% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 4,85% kosztów netto robót termomodernizacyjnych) 

Termin wykonania robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

15) ul. Słowackiego 36 

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 93,78% kosztów netto robót termomodernizacyjnych + 100% kosztów netto 

pozostałych robót) 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  23% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 6,22% kosztów netto robót termomodernizacyjnych)Termin wykonania 

robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 

 

16) ul. Kościuszki 45 

cena brutto .......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................... brutto). 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  8% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 68,63% kosztów netto robót termomodernizacyjnych + 100% kosztów netto 

pozostałych robót) 

w tym cena netto ............................zł, podatek VAT  23% tj. ............................. zł 

(wyliczona dla 31,37% kosztów netto robót termomodernizacyjnych)Termin wykonania 

robót: .......................................................................................... 

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres: .................................................. 
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Uwaga: w przypadkach pkt 12 do 16, ceny naleŜy wyliczyć oddzielnie dla lokali mieszkalnych  

i lokali uŜytkowych wg podanych procentowych udziałów w budynku, z uwagi na róŜnice w VAT. 

 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i dokumentami przetargowymi  

i do dokumentów nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń. 

3. Oświadczamy, Ŝe w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania Zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe wszystkie informacje w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

5. Oświadczamy, Ŝe osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymagane przepisami prawa 

budowlanego. 

6. Oświadczamy, Ŝe nie został/ został* wydany wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczna 

decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

7. Oświadczamy, Ŝe przed podpisaniem umowy, dostarczymy Zamawiającemu ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę, co najmniej równą wartości brutto złoŜonej oferty. 

8. Oświadczamy, Ŝe nie mamy powiązań osobowych lub kapitałowych z osobami wykonującymi 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. 

9. Oświadczamy, Ŝe naleŜymy/ nie naleŜymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

10. Oświadczamy, Ŝe wykonanie robót powierzymy/nie powierzymy*  podwykonawcom. 

11. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wyposaŜenie techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia 

12. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w  SIWZ,  

a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania pisma akceptującego. 

13. Załączniki do oferty wynikające z SIWZ: 

− formularz ofertowy, 

− kosztorys ofertowy, 

− odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  

− wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z referencjami, 

− certyfikat zaświadczający, Ŝe Wykonawca posiada autoryzację na system docieplenia, na 

który złoŜył ofertę, 

− dowód wniesienia wadium, 

− w przypadku nie wykreślenia w ust. 6 zapisu „został”, dokument potwierdzający dokonanie 

płatności naleŜnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąŜącego porozumienia w 

sprawie spłat tych naleŜności, 

− w przypadku przynaleŜności do grupy kapitałowej, lista podmiotów naleŜących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

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

                                                                                         
(podpis Wykonawcy oraz nazwa i adres firmy) 

 

* niepotrzebne skreślić 


