
Załącznik nr 2 
 
 
....................................................                                          ................................................ 
           (Pieczęć firmowa)                                                           (miejscowość, data) 
 
 

S.M. „Wspólnota 
ul. Staszica 5 
21-010 Łęczna 

 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 
w postępowaniu zwolnionym ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 w/w ustawy  

I. Dane firmy: 
 

1. Zarejestrowany nazwa Przedsiębiorstwa (podmiotu): 
 
.................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość, 
województwo, powiat): 
 
.................................................................................................................................................... 
 
3. REGON:                 .......................................................... 
 
4. NIP:                         ......................................................... 
 
5. Numer telefonu:      ........................................................ 
 
6. Numer faksu:          .......................................................... 
 
7. e-mail:                    ........................................................... 
 
 8. Osoba upoważniona do reprezentacji:  ................................................................................. 
 
pełniona funkcja: ....................................................................................................................... 
 



9. Numer rachunku bankowego: ................................................................................................ 
 
II. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, składamy 

ofertę na poniższe produkty i kwoty:  
„Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów 
cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do 
zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-
sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach 
wielorodzinnych mieszkalnych” 
Wartość netto: .................................................................................................................................. 
 
(słownie: ..........................................................................................................................................) 
 
Wartość i stawka podatku od towarów i usług  (VAT – .......... %): .................................................. 
 
(słownie: ..........................................................................................................................................) 
 
Wartość oferty brutto: ...................................................................................................................... 
 
(słownie: ..........................................................................................................................................) 
 
Termin ważności oferty: ................................................................................................................... 
 
Termin płatności : ............................................................................................................................ 
 
Maksymalny czas realizacji zadania: ............................................................................................... 
 
Inne informacje: 
 
- warunki płatności: .......................................................................................................................... 
 
- dodatkowe funkcje: ....................................................................................................................... 
 
- inne warunki: ................................................................................................................................. 
 
- możliwe do uzyskania upusty: ....................................................................................................... 
 
Uwagi: ............................................................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
Świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 
1 Kodeksu Karnego w brzmieniu „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 



postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zatajają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, 
Oświadczam, że: 
- posiadam wymagane uprawnienia do wykonywania prac, będących przedmiotem oferty, 
- aktualnie nie zalegam z opłaceniem składek podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub w przypadku posiadania zaległości uzyskałem(-am) przewidziane 
prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
 
Załączniki: 
 
1.......................................... 

2………………………………………. 

3………………………………………. 

4………………………………………. 

5………………………………………. 

6………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          




