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FORMULARZ OFERTOWY 

 

................................................................................... 
NAZWA WYKONAWCY 

................................................................................... 
ADRES WYKONAWCY 

................................................................................... 
tel./e-mail 

 

Do:  

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. 

                                                     43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21 
 
 

 

Przystępując do postępowania o numerze referencyjnym GAT/OSTZ/2/2021, którego celem 
jest wybór wykonawcy zadania pn. 

„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku 
hotelowego (Kat. Ob. Bud. XIV), Budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania 
zbiorowego (Kat. Ob. Bud.. XIV) oraz budynku garażowego na budynek gospodarczy 
(Kat. Ob. Bud. III) zlokalizowanych na działkach nr 3125/1, 3125/2, 3980, 2828/1, 2218/2, 
2219; obręb 0001 Szczyrk – objętych pozwoleniem na budowę  nr 1537/21 z 2021-08-03, 
remont pomieszczeń pozostałych objętym zgłoszeniem remontowym z dnia 31.04. wraz 
z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi 
pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych objętych wydanym 
pozwoleniem na budowę (działki: 2210/2, 2209/2, 3125/2 3125/1, 2828/1, 2218/2, 
2222/4, 2222/5, 2222/6, 2222/7, 2831/1, 3124/2). 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  

________________________________________________ PLN netto  

(słownie: ______________________________________________________________złotych netto) + 
VAT______%,  

tj. :_______________________________________________________________________________ PLN brutto  
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(słownie: _______________________________________________________________________ złotych brutto). 

W tym za poszczególne elementy  wskazane w Dokumentacji Projektowej: 

Budynek Główny 

__________________________________________PLN   (słownie:______________________________) netto, 

VAT_______________________%,  

tj.____________________________________(słownie:________________________________ ______) brutto 

 

Budynek Socjalny 

__________________________________________PLN   (słownie:______________________________) netto, 

VAT_______________________%,  

tj.____________________________________(słownie:________________________________ ______) brutto 

 

Budynek Garażowy (rowerownia) 

__________________________________________PLN   (słownie:______________________________) netto, 

VAT_______________________%,  

tj.____________________________________(słownie:________________________________ ______) brutto 

 

Zagospodarowanie Terenu 

__________________________________________PLN   (słownie:______________________________) netto, 

VAT_______________________%,  

tj.____________________________________(słownie:________________________________ ______) brutto 

 

 

Droga pożarowa i zbiornik wodny 



Identyfikator postępowania: GAT/OSTZ/2/2021 

Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy  

__________________________________________PLN   (słownie:______________________________) netto, 

VAT_______________________%,  

tj.____________________________________(słownie:________________________________ ______) brutto. 

 

Szczegółowy podział rozbicia ceny ofertowej przedstawia Kosztorys Ofertowy stanowiący 
załącznik nr 1, do niniejszego Formularza ofertowego. 

1. Oferujemy realizację przedmiotowego zadania w nieprzekraczalnym terminie 
____________________________(słownie _________________________) miesięcy od daty 
podpisania Umowy. 

2. Na wykonane roboty i wyposażenie udzielimy Zamawiającemu gwarancji, liczonej od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z warunkami określonymi w Projekcie 
Umowy, 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy, akceptujemy jego treść w całości 
bez dodatkowych uwag i warunków. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy 
się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż nie zostaliśmy obciążeni karami umownymi w przypadku zawarcia 
umowy lub zlecenia z Zamawiającym  lub inną  Spółką Grupy Kapitałowej Polskiego 
Holdingu Hotelowego w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamierzamy/nie zamierzamy* powierzać podwykonawcom wykonanie części zamówienia 
w następującym zakresie: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________* 

niepotrzebne skreślić 

8. Adres korespondencyjny Wykonawcy: 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

tel.: ____________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:  
_____________________________________________________________________________________________, 
tel.: _____________________________________________________________ 
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10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na _______________ kolejno ponumerowanych 
stronach. 

11. Do oferty załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

12. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania ofert. 

 
 

______________________________________ _______________________________________ 
Miejsce i data Podpis/y 

(imię, nazwisko, pieczątka)** 

 
** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

lub we właściwym upoważnieniu. 

 
Załącznik: 
1. Kosztorys ofertowy 

 


