
   Załącznik nr 2 do ZDR 

 

 

 

Targi Kielce S. A. 
Kielce, ul Zakładowa 1 

 
 

OFERTA 
na: 

Wymianę stolarki okiennej wraz z robotami remontowymi w salach konferencyjnych  
Kappa i Lambda na terenie Targów Kielce S.A. 

 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
Nr telefonu, adres e-mail 

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

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

 
Oferujemy  wykonanie:  
 

1    Oferujemy  wykonanie   całości zadania określonego w przedmiocie zamówienia  
      (sumaryczna cena robót wycenionych na podstawie przedmiaru do projektu i robót 
      dodatkowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1b): 
       

      za cenę brutto  ................................................... PLN 

      (słownie złotych: ......................................................................................................................)  

      w tym VAT w  wysokości ………….. % tj. ................................................... PLN 

      (słownie złotych: ……………………………………………………………………………)   

      netto .................................................................  PLN. 

      (słownie złotych:…………………………………………………………………………….) 

2 Termin  realizacji …………………………………………………………………    

3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, dokonaliśmy przeglądu 

oferowanych robót w naturze,  a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania i wyceny  przedmiotu zamówienia.  

4 Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 3 do ZDR wzór  umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 

na przedstawionych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie  wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5 Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania ofert. 



6 Wadium w kwocie  4 000,00 zł  wniesione zostało w formie 

......................................................................................... w dniu .............. 

7 Oświadczamy, że strony wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

 parafowane, a cała oferta składa się z ....................... stron. 

8 Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT.  

Nasz nr NIP: ................................................ 

9 Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać 

będą:…………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................... 
                                         (imię i nazwisko) 
 

10 Na zamontowaną stolarkę okienną udzielamy 5 lat gwarancji (60 miesięcy) a na roboty 
budowlane i pozostałe materiały udzielamy  36 miesięcy gwarancji. 
 

11 Integralną część oferty stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty: 
 

 
- kosztorys ofertowy  (na roboty ujęte w przedmiarze do projektu) 

- ryczałtowa cena za roboty dodatkowe z załącznika 1b 

- dokumenty określające parametry stolarki PCV i producenta 

-  …………………………………………………………….. 

   -  …………………………………………………………….. 

  -  inne  ……………………………………………………… 

 
 

 
 
          

 
                                                                                       ....................................................... 
                    data i podpis 
 
 
 


