
Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska 

Nazwa zamówienia: „Wymiana fug oraz płytek w basenie rekreacyjnym oraz płytek plaży strefy sportu w parku wodnym  
Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” 
Nr zamówienia: ZP.7/16 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 
 

 

 
FORMULARZ OFERTY  

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

1. Oferujemy wymianę fug oraz płytek w basenie rekreacyjnym oraz płytek plaży strefy 
sportu w parku wodnym Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zgodnie  
z wymogami SIWZ za cenę brutto 

 

Lp. Rodzaj prac Forma rozliczenia 
Stawka 

netto 

Podatek 

VAT 

Stawka 

brutto 

1. 
Wymiana fug dna basenu 

rekreacyjnego 
ryczałt    

2. 

Wymiana uszkodzonych 

płytek na ścianach 

basenu rekreacyjnego w 

ilości ok.50 m2 

rozliczenie 

powykonawcze wg 

stawki zł/m2 

   

3. 

Wymiana płytek plaży 

strefy sportu w ilości ok. 

100 m2 

rozliczenie 

powykonawcze wg 

stawki zł/m2 

   

 
Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …………… lata. 

Pieczęć Wykonawcy 
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Miejsce i data 
 Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu 
 

 
2. Niniejszym oświadczam/my, że: 

 zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

 zapoznaliśmy się z zapisami załączonego opisu przedmiotu oraz wzoru umowy  
i przyjmujemy go bez zastrzeżeń; 

 oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym  
w SIWZ, 

 jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu, 

 
3. Oferta została złożona na  ……….  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


