
 
/Nazwa, adres  Wykonawcy/       Załącznik nr 1  
                
         ZAMAWIAJ ĄCY: 

 
  Zespół Szkół Ogólnokształc ących 
  45-070  Opole 
  Ul. Dubois 28. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu o postępowaniu 

w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń szkolnych  polegających na wykonaniu 

remontu w zakresie:   
- renowacji parkietów i ułoŜenia wykładziny PCV 
- wymiany instalacji elektrycznej 
- wykonania robót malarskich 
- wykonania i osadzenia stolarki drzwiowej 

Składam  
OFERTĘ 

Obejmującą zakres  rzeczowy  na podstawie ofert częściowych wg zakresu Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, załączników do SIWZ - w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 
Istotnych Postanowień Umowy za cenę łączną: 

Oferta częściowa nr 1. 
- Renowacja parkietu w auli i ułoŜenie wykładziny PCV w kawiarence – kosztorysy nr 1 i  2  
 
Łączna cena netto …………………………………………….………….zł. 
W tym podatek VAT   22 % 
Łączna cena brutto ……………………………………..…………………zł. 
 
Słownie cena brutto ………………………………………………………………………..……………………………..zł. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta częściowa nr 2.  
– Wymiana instalacji elektrycznej w kawiarence i w pokoju nauczycielskim -  kosztorysy  nr 3 i 4  
 – Malowanie ścian po wymianie okien i drzwi  - kosztorys nr 5 
 
Łączna cena netto …………………………………………….………….zł. 
W tym podatek VAT   22 % 
Łączna cena brutto ……………………………………..…………………zł. 
 
Słownie cena brutto ………………………………………………………………………………………………………..zł. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta częściowa nr  3. 
–  Roboty stolarskie – wykucie starych  drzwi, wykonanie nowych dębowych i osadzenie, zabudowanie 
istniejących naświetli – kosztorys nr 6. 
 
Łączna cena netto …………………………………………….………….zł. 
W tym podatek VAT   22 % 
Łączna cena brutto ……………………………………..…………………zł. 
 
Słownie cena brutto ………………………………………………………………………………………………………..zł. 

Łączna cena oferty po podsumowaniu ofert częściowych : 
Cena  oferty netto ……………………………………………………………………zł 
Cena oferty brutto…………………………………………………………………….zł 
Słownie cena brutto……………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
- Oświadczam, Ŝe zapoznałem /łam się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę 
do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe akceptuję istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik 
do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, Ŝe czuję się związany /a niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 

.............................................   2009r.   
Miejscowość, data  

......................................................  
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
wg zapisów Krajowego Rejestru Sądowego 

lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej 

 

 

 
 
 

 


