
*w przypadku termomodernizacji lub generalnego remontu dachu gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy; 
**nie mniej niż 60 dni 

……………………………………………….. 

Miejscowość, data 

………………………………………………… 

Nazwa, adres, tel, adres e-mail  
wykonawcy (pieczątka) 
 

Kwestionariusz ofertowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………..(opis prac, adres wspólnoty) 

 

Ceny oferty 

Cena netto Podatek VAT …… % Cena brutto 

   

   

 

 Słownie  wartość oferty łącznie brutto ………………………………………………………………. zł 

1. Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielamy ……………* miesięcy gwarancji od dnia 
bezusterkowego odnioru końcowego w tym: 
1.1.  Wykonane roboty budowlane/remontowe ………………… miesięcy 
1.2. Zabudowany materiał …………..miesięcy, zgodnie z gwarancją producenta materiałów 

2. Oświadczamy, że po zapoznaniu się z projektem technicznym, audytem energetycznym, 
przedmiarem robót-kosztorysem ślepym oraz stanem technicznym budynku złożony przez Nas  
kosztorys ofertowy obejmuje pełny zakres robót koniecznych do wykonania i nie będzie 
zachodzić konieczność wykonania robót dodatkowych związanych bezpośrednio  
z planowaną inwestycją. 

3. Oświadczamy, że opisy w kosztorysie ofertowym są zgodne z opisami z przedmiaru robót. 
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

przedstawimy dokładny harmonogram prac. 
5. Oświadczamy, że docieplenie budynku zostanie wykonane w systemie………………………………. 

(wypełnić jeśli dotyczy).  
6. Oświadczamy , że parametry techniczne zabudowanych materiałów będą zgodne z audytem 

energetycznym i projektem (jeśli dotyczy) 
7. Oświadczamy, że w przypadku negocjacji cenowej parametry techniczne materiałów nie ulegną 

zmianie.   
8. Oświadczamy, że w przypadku złożenia przez nas najkorzystniejszej oferty zobowiązujemy się do  

dostarczenia do siedziby ADM Chorzów Sp. z o.o. pełnego kosztorysu ofertowego (dotyczy jeżeli 
złożony został kosztorys skrócony z RMS) 

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zapłaty  na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 
różnicę  pomiędzy złożoną ofertą a kolejną ofertą najkorzystniejszą w przypadku nie podpisania 
przez nas umowy. Zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu obciążającego. 

10. Ważność oferty  ………………..** od daty złożenia 
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy na wykonanie prac, których dotyczy oferta i 

nie wnosimy uwag do umowy. 
 

…………………………………………………… 
Podpis i pieczęć wykonawcy (osoby upoważnionej) 


