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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

…………………………………….. 
/miejscowość i data/ 

 
…………………………………….. 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 
Do: 
Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze MTŁ  
Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 
ul. Wólcza ńska 199 
90-531 Łód ź 

 

O F E R T A 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………..……................. 
 
REGON ……………………………………….  NIP  …………………………………………….. 
 
Fax: ................................................... 
 
E-mail: …………………………………. 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
(znak ZP/1/CKW/2012) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: 
 
"Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach restauracji hali wielofunkcyjnej Centrum 
Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. w Łodzi" 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za łączną kwotę: 
Wartość netto: ............................ PLN  
(słownie: .......................................................................................)  
podatek VAT w wysokości ……… %,   
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Wartość brutto: ................... PLN  
(słownie: .......................................................................................). 

 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

15 września 2012 r.  
 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, zgodnie z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pomieszczeniami restauracji, w których wykonywany 

będzie przedmiot zamówienia oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 
wszystkim jej załącznikami. Oświadczamy, że zawarte w tych dokumentach warunki 
przyjmujemy bez żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania oraz, że otrzymaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania oferty. 

 
5. Oświadczamy, iż bez zastrzeżeń przyjmujemy również warunki umowy i w przypadku wyboru 

naszej oferty deklarujemy gotowość podpisania umowy zgodnej ze wzorem, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni liczonych od dnia upływu 

terminu składania ofert. 
 

7. Oświadczamy, że korespondencję przesłaną na podany numer faxu uznajemy za skutecznie 
doręczoną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest 
………………………………………….. tel. ………………………………… 
 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez udziału 
podwykonawców / przedmiot zamówienia wykonamy z udziałem podwykonawców, którym 
powierzymy następujące części zamówienia:* 

 
1) .................................................................. 

 
2) .................................................................. 
 
3) .................................................................. 
 

/ * - niepotrzebne skreślić; w przypadku udziału podwykonawców należy określić zakres i branżę 
powierzanych prac./ 

 
9. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje te są zawarte na stronach oferty od ..... do …..* 

 
/ * - niepotrzebne skreślić. / 
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10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ................................................... 
 

2) ................................................... 
 

3) ................................................... 
 

 
 

/proszę wymienić wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty/ 
 
 

Podpisano : 
 

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

/upoważniony przedstawiciel/e Wykonawcy/ 
 
 

 


