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Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa,,DOKER"
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540 Gdańsk

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
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Malowanie klatki schodowej 43 D, w budynku przy ul, Oliwskiej 43 A-D
w Gdańsku
1, Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
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2. oświadczamy, że ww. cena brutto zawiera wszystkie koszty (koszt materiałów, koszt

wykonania i inne), jakie ponosić będzie Wykonawcaw przypadku wyboru niniejszej ofeńy.
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3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

rozpoczęcle
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4. Po dokonaniu odbioru końcowego przyjmujemy 14-dniowy termin płatnościprawidłowo
wystawio nej fa

ktu

ry, licząc od

d

aty otrzym
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ia faktu ry przez Zamawiająceg o.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 2lata gwarancji, licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego.
6. Zamierzamy przedmiot zamówienia zrealizować sami l zamierzamy zlecić osobom
i podmiotom wymienionym w Załączniku

nr

.

... ..

do ofeńy.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i opisem pzedmiotu zamówienia
dotyczącą malowania klatki schodowei 43 D, w budynku przy ul. Oliwskiej 43 A-D

w Gdańsk.l oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania ofeńy.

8. Oświadczamy, że złożonaprzez nas ofeńa jest zgodna z wymaganiami specyfikacji
oraz opisu i będziemy realizować zamówienie ściślewedług wymagań w nich określonych.
9. Oświadczamy, że zawańe w specyfikacji i opisie ogólne warunki umowy zostały przez nas

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofeńy do zawarcia umowy
na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie Wznaczonym przezZamawiĄącego.
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