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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku RR/9/2019   

 
OFERTA 

 
 
 
 
 
  
  

 (Wykonawca)  

Caritas Diecezji Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

 25-013 Kielce 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia nr  RR/9/2019  w trybie rozeznania 
rynku na dostawę materiałów budowlanych i roboty budowlane (remont łazienki) w ramach 
projektu nr RPSW.09.02.01-26-0083/18 „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług 
społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych  
i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa polskiego   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, 
Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 
RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 
Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 
 
 
 
 
1.Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

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

.......................................... zł brutto 

(słownie: 

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

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

...................................................... ) 

 

 
Szczegółowy kosztorys zawiera załącznik nr 2  do rozeznania rynku. 
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UWAGA: Cena brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym obowiązujący podatek 

VAT. Cena brutto uwzględnia również ewentualne rabaty, zniżki, promocje itp. 

 

 

2.Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  

 

 

3.Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 

a)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonych robót budowlanych;  

b)  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie 

wykonanie zamówienia;  

d) wykonałem przynajmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 300.000,00zł brutto 

w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania w zakresie 

budowy/przebudowy i remontów budynków użyteczności publicznej; 

f) nie jestem wpisany do KRD; 

 

4.Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam 

zastrzeżeń. 

 

 

5.Okres związania ofertą: 30 dni 
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.......................................................            \ 
                                                        ..............................................................................................
  
Miejsce i data  (Podpis osoby Wykonawcy lub osoby/ osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w 
dokumentach rejestrowych ) 

 

 
 

  


