
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 
 
Żnin, dn. .............................. 

  
................................................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  na: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych 

w budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie”. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

  - Drzwi balkonowe jednodzielne z PCV wraz z obróbką i materiałem : 

    Balkon OB 3 - ……….…… netto,  ………..……. brutto 

    Balkon OB 5 - …….…….... netto, …………….... brutto 

    Balkon OB 7 - ……………. netto, ………… ..…. brutto 

- Stolarka okienna typowa z PCV wraz z obróbką i materiałem : 

    Okno 030/031 RU -           ……………. netto, ……………….. brutto 

    Okno 032A/033A R+RU - ……………. netto, ……………….. brutto 

    Okno 034A/035A R+RU - ……………. netto, ………………... brutto 

    Okno 036/037 R+RU -      …………….. netto, ………………... brutto 

    Okno 038/039 R+RU -     ……………... netto, ………………... brutto 

- Stolarka okienna nietypowa z PCV wraz z obróbką i materiałem za m2 : 

    Jednoskrzydłowa - ………………. netto, ………………. brutto 

    Dwuskrzydłowa -  ………………. netto, ………………. brutto 

    Trzyskrzydłowa -  ………………. netto, …………….… brutto 

    Czteroskrzydłowa w starych kamienicach - …………….. netto, ……………… brutto 

- Wysokość dopłaty w % do okien łukowych PCV za sztukę - ……………… netto, ……………… brutto 

-  Nawietrzniki okienne higrosterowane za sztukę - ………………. netto, ………………. brutto 

- Koszt pomiaru - …………….. netto, …………………. brutto 

- Montaż parapetu zewnętrznego z blachy ocynk lub powlekanej za 1 m2 wraz z materiałem –  

      - ……....…….netto, ………….. brutto 

- Montaż parapetu wewnętrznego z PCV za 1 m2 wraz z materiałem –  

      - ……....…….netto, ………….. brutto 

Stolarka okienna biała z profilu sześciokomorowego, z szybami U=1,1, okucia (Siegenia, Roto lub Winkhaus) 

2. Czas trwania umowy: do końca 2016 roku 

3. Okres realizacji poszczególnych zleceń – od zlecenia 3 tygodnie 

4. Okres gwarancji: ......................................................... 



5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym. 

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

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

 aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS* 

 zaświadczenie o nie zaleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

 zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym.    

 polisa ubezpieczeniowa 

 

 

 

............................................................. 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

..................................., dn. .............................. 

  

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


