
OFERTA  
 

 

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

      (nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 

 

      Do 

      Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 

      im. dr Władysława Biegańskiego 

      w Grudziądzu  
 

Znak sprawy: DRE/1/PN/18 

 

 

Wykonawca:  

Nazwa: ........................................................................................................................................ 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………….………………. 

Adres www ............................................ Adres e-mail: .............................................................. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Remont i 

dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób 

Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych Nr ............................. z dnia............................., przedkładamy następującą ofertę: 

 

 

1.  Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ,      

a także z modyfikacjami i wyjaśnieniami zamieszczanymi na stronie internetowej przez 

Zamawiającego w toku postępowania: 

 

za cenę ryczałtową brutto: ..................................................... zł. 

 

słownie ..................................................................................................................................,  

 
netto:...................................................................... zł., VAT: ......................................................... zł. 

 

 

Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy        

z tytułu realizacji zamówienia. 

 
2. Deklarujemy, że gwarancja wynosić będzie .................................. lat od daty wykonania 

zamówienia     

Należy wpisać zgodnie z pkt. XIII. SIWZ - zadeklarowany okres trwania gwarancji musi być 

podany w pełnych latach i nie może być krótszy niż 3 lata od daty wykonania zamówienia.  



 
3. Deklarujemy, że termin wykonania robót budowlanych, w tym montażowych oraz instalacyjnych, 

wynosić będzie ..................................  miesięcy od daty zawarcia umowy    

Należy wpisać zgodnie z pkt. XIII. SIWZ – zadeklarowany termin wykonania robót budowlanych 

musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zawarcia 

umowy.  
 

     
4.   Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie *

)
 

� zamierzamy wykonać sami 

� następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: 

 

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

 

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

*
)
 zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

5.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

informacje konieczne   do przygotowania oferty. 

 

6. Oświadczamy, że wzór umowy zawarty w pkt. XVI. SIWZ został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach. 

7.  Ocena wielkości przedsiębiorstwa w kategoriach: mikro,  małe, średnie - (Informacje są 

wymagane wyłącznie do celów statystycznych) * 

      

• oświadczam że jestem: ……………………………………………. przedsiębiorcą. 

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty opisane w pkt. VI. 1. SIWZ. 

 

 

 

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

     data   podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
*definicje przedsiębiorstw: 

1) średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 43 milionów euro; 

2) małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 

pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 10 milionów euro; 

3) mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 2 milionów euro.  

 
 


