
Załącznik nr 1 

1 z 2 

FORMULARZ OFERTOWY 
l. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Adres............................................................................................................................................. 

NIP ………………………………….. 

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks................................................  E-mail………………………………………………….……………. 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” 
ul. Swobodna 25 
15-756 Białystok 
tel. centrala + 48 (85) 674 89 00 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na osiedlowe roboty drogowe i posadzkarskie z kostki betonowej w 2023 r.,  w 
zakresie: 

1. Wykonanie z polbruku schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków dziecięcych, wykonaniem izolacji 

przeciwwodnej ściany piwnicznej i wymianą balustrad, przy tunelu budynku Swobodna 34. 

2. Wykonanie utwardzenia z polbruku pod pojemniki miejsca gromadzenia odpadów w pobliżu budynków Szeroka 

10 i Swobodna 12. 

3. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Dworska 1. 

4. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Swobodna 12. 

5. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Swobodna 33. 

6. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Swobodna 45. 

7. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Szeroka 6. 

8. Wykonanie z polbruku schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Swobodna 27 

9. Remont chodnika wzdłuż balkonów budynku Dworska 13. 

10. Remont chodnika wzdłuż balkonów budynku Swobodna 32. 

11. Remont chodnika w szczycie budynku Swobodna 36. 
 

 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za kwotę: 
 
Poz. Zakres / Nieruchomość Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1 Schody z polbruku przy tunelu budynku Swobodna 34    

2 
Utwardzenie z  polbruku pod pojemniki miejsca gromadzenia 

odpadów w pobliżu budynków Szeroka 10 i Swobodna 12 
   

3 
Remoncie schodów zewnętrznych do klatek schodowych w 

budynku Dworska 1 
   

4 
Remoncie schodów zewnętrznych do klatek schodowych w 

budynku Swobodna 12 
   

5 
Remoncie schodów zewnętrznych do klatek schodowych w 

budynku Swobodna 33 
   

6 
Remoncie schodów zewnętrznych do klatek schodowych w 

budynku Swobodna 45 
   

7 
Remoncie schodów zewnętrznych do klatek schodowych w 

budynku Szeroka 6 
   

8 
Wykonanie schodów zewnętrznych do klatek schodowych  w 

budynku Swobodna 27 
   

9 Remont chodnika wzdłuż balkonów budynku Dworska 13    

10 Remont chodnika wzdłuż balkonów budynku Swobodna 32    

11 Remont chodnika w szczycie budynku Swobodna 36    

 Razem     
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Słownie wartość netto: 

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

Słownie podatek VAT: 

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

Słownie wartość brutto: .. 

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

 

Okres gwarancji ………………………….. miesięcy 
 
Oświadczam, że akceptuję treść umowy Załącznik nr 4 i zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie 30 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyrażam zgodę na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia jej należytego wykonania  
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto 

Oświadczam, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są w kolejności ponumerowane i 

składa się ona z ........... stron.  

………………………..……..………. dnia…………………                   …................................................................... 

      (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


