
Chojnice 16-04-2021r 

  
 
 
 
 
 
Zamawiający:  

 

 

Wspólnota Kościerska 9 Chojnice, 89-6000 Chojnice ul. Kościerska 9,  

adres do korespondencji: adres Zarządu Wspólnoty 

 - reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty: 

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 12a 

89-600 Chojnice 

 

Zmienia  

 

 

S P E C Y F I K A C J Ę 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

na wykonanie ocieplenia budynku niemieszkalnego położonego w Chojnicach ul. 

Kościerska 9 

 

 

 

I postanawia, że opłaconą polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust.5.4 lit. a Rozdziału I : 

Instrukcja  dla Wykonawców należy złożyć u Zamawiającego najpóźniej przed podpisaniem 

umowy i zmieniamy w związku z tym wzór oferty w niżej prezentowanym zakresie 

(ZMIANY OPISANO KOLOREM CZERWONYM): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. WZÓR OFERTY 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

                                                   

                                                                                                    

                                                                                            ........................................................ 
                                                                                                              /miejscowość, data/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

1. ..................................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

2. ..................................................................... 
Nr telefonu/telefaksu/adres e-mail 

 

3. ..................................................................... 
Nr REGON i NIP 

 

4. .................................................................... 
Nazwisko i imię osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

                                         Chojnickie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

                                  Ul. Mickiewicza 12a 

                           89-600 Chojnice 

 

                               OFERTA 
 na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9 

        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji  

warunków zamówienia zgodnie z warunkami tam opisanymi za cenę ryczałtową: 

 

1. Netto ....................................................................... PLN 
 

2. Podatek Vat  (….%)……………………………….PLN 
 

3. Brutto………………………………………………PLN 
 

1. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do 30.09.2021r. 
3. Oświadczamy, że udzielamy 5 letniego terminu gwarancji. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności 
zapoznaliśmy się z warunkami oraz terenem budowy. 



5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi wykonać zamówienie oraz posiadamy narzędzia i 
urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności i przekażemy kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie 
opisanym w punkcie 5.4 Specyfikacji warunków zamówienia 

9. Oświadczam, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę  
300 000zł. 

10. Oświadczamy, że od co najmniej 3 lat wykonujemy we własnym imieniu i na własny rachunek roboty 
budowlane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. Oświadczamy, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a)   

………………………………………………………………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr…………………………………………….  

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:  
Załącznik 1 Kopia z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzony 
przez Wykonawcę, że jest zgodny z oryginałem i aktualny na dzień składania 
oferty. 

Załącznik 2 Kopia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie opisanym w 
punkcie 5.4 Specyfikacji warunków zamówienia. – NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED 
PODPISANIEM UMOWY 

Załącznik 3 Wykaz wykonanych ociepleń budynków wymienionych w ust.5.4 lit. c niniejszej 
specyfikacji wraz z referencjami. 

Załącznik 4 Ilość przeciętnie zatrudnionych osób w każdym z lat 2020, 2019, 2018 . 
Załącznik 5 Kosztorys ofertowy zgodnie z zapisami  Rozdziału II p. 1.8. 
Załącznik 6 Dowód wniesienia wadium w oryginale. 
Załącznik 7 Kopia uprawnień ujawnionego kierownika budowy uprawniająca do kierowania 

robotami zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia. 
Załącznik 8 Kopia aktualnego zaświadczenia o obowiązkowym członkostwie w izbie 

inżynierów budownictwa.   
                                                      

Oferta zawiera ......................... ponumerowanych i podpisanych stron. 

                                                                        

 

 

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

            (Miejscowość i data)                                            (Podpis i pieczęć) 

                                 Podpisano 

                                                                  (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 



 


