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ZAŁACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/122016ST DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIENIA NA 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb nowej 
linii technologicznej –  „T&G Tongue and Groove” 

dla Zakładu KRONOSPAN OSB 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
________________, ________ 

Miejsce i data sporządzenia oferty 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na:  
 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb nowej linii 
technologicznej –  „T&G Tongue and Groove” dla Zakładu KRONOSPAN OSB 

 

My niżej podpisani:  

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

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

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

 
działając w mieniu i na rzecz: 

 
WYKONAWCA / DOSTAWCA: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
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2   

3   

4   
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1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 
netto zł 

słownie zł 

brutto zł 

słownie zł 

 
 
 
W skład ceny wchodzi:  
 

Roboty elektroinstalacyjne Jednostka Ilość 
Wartość 

[PLN] 

1. 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 
potrzeb nowej linii technologicznej –  
„T&G tongue and groove” 
dla Zakładu KRONOSPAN OSB 
 

kpl. 1  

 
2. OŚWIADCZENIE: 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y),że 
1) Akceptuję/my termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19.08.2016r.   
2) Przyjmujemy do wiadomości i oświadczamy, iż niniejsza oferta wiąże nas 3 miesiące od 

zakończenia terminu składania ofert, 
3) Są nam znane ogólne oraz techniczne warunki wykonania przedmiotu zamówienia, 
4) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy z Zamawiającym, w 

miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
5) Przyjmujemy do wiadomości iż w przypadku rezygnacji lub nie przystąpienie do realizacji 

zaakceptowanego zamówienia zostanie naliczona kara w wysokości 10% wartości netto 
zamówienia, którą zobowiązujemy się zapłacić w ciągu 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.  

6) Składam/y niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]*, 

* usunąć niepotrzebne,  

7) Nie uczestniczę/my jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

8) Nie podlegam wykluczeniu z Postępowania, o którym mowa w punkcie 10, podpunkt h. zapytania 
ofertowego. 

9) Podana cena jest wartością szacunkową, rozliczenie nastąpi wg cen jednostkowych 
zawartych w załączonej do oferty Tabeli cen jednostkowych i obmiaru faktycznie 
wykonanych robót. 

10) wszystkie ceny zawarte w niniejszej ofercie obowiązują niezależnie od elementów, kondygnacji, 
kształtu rzutu poziomego, głębokości konstrukcyjnych i wielkości pomieszczeń i czasu realizacji, 
włącznie z usługami dodatkowymi chyba, że w wykazie robót podano inaczej, 

11) cena obejmuje wszelkie prace towarzyszące zadaniom wymienionym w punkcie 1 powyżej, które 
nie zostały ujęte odrębnie w katalogu objętym niniejszą ofertą, ale są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia, 

12) w zakresie wewnętrznych instalacji budynków, cena podana w niniejszej ofercie dotyczy instalacji 
dostarczonej, zamontowanej, wyregulowanej i gotowej do pracy, z całym niezbędnym osprzętem, 

13) oferta obejmuje dostawę lub usługi, których realizacja nastąpi w zgodzie ze znajdującymi 
zastosowanie do przedmiotu zamówienia normami i przepisami krajowymi obowiązującymi na 
dzień złożenia oferty dotyczącymi jakości, warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
w tym w szczególności z PN, przepisami z zakresu BHP oraz przeciwpożarowymi, a jeśli pewne 



KRONOSPAN OSB Sp. z o.o.·  

ul. Wojska Polskiego 2 · 39-300 Mielec · Poland 

T +48 77 4004 501 · F +48 77 4004 600  

www.kronospanosb.pl 
 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki Poddziałanie 
4.5.1Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym nr wniosku POIG.04.05.01-00-004/09. Tytuł projektu: „Budowa zakładu w oparciu o 

innowacyjną technologię płyt wiórowych orientowanych” 
 

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS: 0000284841 • NIP 7822391467 • Kapitał zakładowy: 31 500 000,00 PLN 
Kredyt Bank S.A.: PL95 1500 1100 1211 0005 7337 0000 /PLN/ • PL45 1500 1100 1211 0005 7340 0000 /EUR/ • PL87 1500 1100 1211 0005 7353 0000 /USD/ 

3 

obszary realizacji zamówienia objętego ofertą nie są ujęte w polskich regulacjach, oferta obejmuje 
realizację zamówienia zgodnie z odpowiednią, znajdującą zastosowanie z uwagi na przedmiot 
zamówienia normą DIN – EN, 

14) ceny podane w niniejszej ofercie obejmują koszty wszelkich działań, do jakich oferent będzie 
zobowiązany w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszczu, 
śniegu i mrozu, itp.), niezbędnych dla zapewnienia nieprzerwanego prowadzenia robót objętych 
przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności koszty zabezpieczenia budowy i materiałów 
budowlanych przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, także na wypadek, gdy 
Kronospan przesunie termin budowy objętej niniejszą ofertą na porę roku, w której zwiększa się 
ryzyko wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

15) Ceny jednostkowe objęte niniejszą ofertą są cenami stałymi i nie ulegną zmianie przez cały okres 
wykonywania zamówienia 

16) ceny jednostkowe objęte niniejszą ofertą obejmują koszty związane z zabezpieczeniem terenu 
budowy przez wykonawcę oraz, jeżeli okaże się to konieczne, wszelkich obiektów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy (budynki, drogi, chodniki i inne urządzenia, itp.), które 
mogą ulec uszkodzeniu w trakcie realizacji zamówienia. 

 
3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 
Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

Adres e-mail  
(w razie konieczności tabelę należy powielić) 

 
4. PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

      

      

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Tabela cen jednostkowych 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA WYKONAWCĘ / DOSTAWCĘ 

 

 

__________________________________ 


