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Załącznik Nr 1. 

OFERTA 
na wykonanie usługi konserwacji dźwigów KONE i BKG z napędem elektrycznym dla 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, oraz utrzymania łączności 
głosowej dla służb alarmowych. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
Tel. ………………………………... Fax: …………………………………………  e-mail: 
……………………………………………………                     
 
 
Miejscowość …………………………….dnia ……………………………. 2012 r. 
 

1) Oferujemy wykonanie całego planowanego zamówienia za cenę ryczałtową: 
 

Lp. Nr fabryczny  
Prędkość 

[m/s] 

Pojemno ść 

kabiny (ilo ść 

osób) 

Liczba 

przystanków  

Liczba 

drzwi 

1 40130082 1,0 3600kg(48osoby) 6 6 

2 40130083 1,0 1000kg (13 osób) 5 5 

3 40130084 1,0 1000kg (13 osób) 6 6 

4 40130085 1,0 4000kg(53 osoby) 3 3 

 
oraz  1 szt. windy towarowej BKG  o nr fabrycznym  85014 i parametrach: 
- prędkości 1,5 m/s,  
-pojemności  100 kg, 
- liczba przystanków - 3 
- liczba drzwi  - 3  
A). Ogółem kwota brutto ………………………………………………………………zł 
 
Słownie:…. …………………………………………………………………………złotych  
 
w tym kwota netto ……………………………………………………………………..zł 

słownie:  ……………………………………………………………………………..złotych 

Podatek VAT ………………………………………………………..zł  

W tym: 
A1) Kwota brutto  za 4 windy KONE ……………………………………………………zł 
 
Słownie:…. …………………………………………………………………………złotych  
 
w tym kwota netto ……………………………………………………………………..zł 
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słownie:  ……………………………………………………………………………..złotych 

Podatek VAT ………………………………………………………..zł  

 
A2) Kwota brutto  za 1 windę  windy towarowej BKG   …………………………………zł 
 
Słownie:…. …………………………………………………………………………złotych  
 
w tym kwota netto ……………………………………………………………………..zł 

słownie:  ……………………………………………………………………………..złotych 

Podatek VAT ………………………………………………………..zł  
2) Cena, o której mowa w pkt. 1 A) niniejszej oferty jest kwotą za wykonanie całego 

zakresu zamówienia określonego w Załączniku Nr 1 do Warunków Zamówienia. Cena 
jest ostateczna    i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

3) Zobowiązujemy się zrealizować usługę w terminie określonym w Warunkach 
Zamówienia. 

4) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenia 
oferty jak i realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

5) Akceptujemy wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do Warunków Zamówienia i w 
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez zastrzeżeń. 

6) Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane                                 
i parafowane, a cała oferta składa się z …………… stron. 

7) Oświadczamy, że posiadamy wymagane prawem uprawnienia do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz gwarantujemy należytą jakość usług. 

8) Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania 
czynności związanych z  realizacją zamówienia, dysponujemy sprzętem niezbędnym 
do wykonania zamówienia. 
 

9) Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy)* podatnikiem podatku VAT.                                         
Numer NIP ……………………………………….…………………………………….                       

 
* skreślić odpowiednio 
 
………………………………………      ....……..……………………………………… 
(miejscowość, data)  (pieczątki i podpisy uprawomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 
           
Załączniki do oferty: 
 

1. Wykaz usługi wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem  terminu 
składania ofert w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi kompleksowej 
konserwacji urządzeń dźwigowych  Załącznik Nr 2 do Warunków Zamówienia. 

 

 


