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………………….., dnia ……………. 2011r 

 

Znak sprawy OSIR.271.1.8.2011 
 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia  

pn. Ocieplenie ściany zespołu szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim 

o wartości szacunkowej od 1.000 euro do 14 000 euro 

Niniejsza procedura wynika z art.4 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia 

nr 1/2008 Dyrektora OSiR z dnia 02.01.2008r 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach 

ul. Wolności 20 

62-045 Pniewy 
hala@pniewy.org 

tel. (061) 29 36 496 
fax (061) 29 10 555 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Ocieplenie wschodniej ściany pawilonu sportowego – ul. Konińska 9, obejmujące: 

-  rozebranie obróbek blacharskich 
- demontaż daszku 

- rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych 
- wykonanie konstrukcji rusztowania z łat drewnianych 

- przymocowanie płyt OSB 18mm do konstrukcji rusztowania 

- ocieplenie ściany płytami styropianowymi 
- położenie tynku strukturalnego 

- malowanie 2-krotne ściany 
- wykonanie daszku nad wejściem 

- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar inwestorski stanowiący 
załącznik do niniejszej oferty 

a) termin wykonania zamówienia:   do 15.07.2011r 

b) warunki płatności: przelew – 14 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zadania 

III. Forma złożenia oferty 

Ofertę na „Formularzu oferty” należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2011r do godz. 15.00. 

w formie pisemnej  osobiście lub listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Wolności 20 ,62-045 

Pniewy 

 Liczy się data wpłynięcia oferty na w/w adres. 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa:  

Adres:   

NIP:   

Tel/fax:   

Nr rachunku bankowego:   
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1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Wartość netto: PLN 

Podatek VAT: PLN 

Cena brutto: PLN 

Słownie brutto: PLN 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia o niezaleganiu w 

podatkach i w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz potwierdzonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej  lub innego stosownego dokumentu.  

 

4. Załącznikami do niniejszego Formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

1) Projekt umowy  

2) Kosztorys  inwestorski 

3)  

4)  

5)  

 

 

, dnia 

  

 

   

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

 (Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

    


