
Załącznik nr 1 do zapytania 
oferta cenowa z załącznikami  
 
 

...................................., ……………….. 
                                                                                                         (miejsce, data) 

 
Wykonawca: 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 

 
Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy 
Przenajświętszej 
Samborzec 88 
27-650 Samborzec 

  
 
 

OFERTA CENOWA 
 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zgodnie z projektem: „Przebudowa i konser-

wacja kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Samborcu – nawa + sygnaturka” składam ofertę następującej 

treści 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  Etap …..…  zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę:  
 
cena netto...................................................................................................................................zł 

podatek VAT.............................................................................................................................zł 

cena brutto.................................................................................................................................zł 

(słownie złotych : .......................................................................................................................) 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  
4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrze-
żeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warun-
kach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiają-
cego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do 15 listopada 2017 r. 
7. Termin związania ofertą: 14 dni 
8. Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... .........., e-mail  .......... .......... .......... 
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Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 do oferty – Oświadczenie Wykonawcy nt. doświadczenia w pracach konserwa-

torskich.  
b) Załącznik nr 2 do oferty - Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącz-

nik do oferty cenowej.  
 

 

 

 

.................................................... 
                                                                                                                                        (data, czytelny podpis wykonawcy) 
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        Załącznik nr 1 do oferty -  
 
Oświadczenie Wykonawcy nt. doświadczenia w pra-
cach konserwatorskich. 
 

 

 
 
Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy .......................................................................................................................................... 

 

Miejscowość                      ....................................................................................     Data ......................................... 

 

 

Oświadczam iż nasze firma posiada doświadczenie w pracach konserwatorskich. 

 

 

 

 

 
  ………………….……………………………………….………..…… 

 (data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do oferty - Kosztorys ofertowy  
 
 

 

KOSZTORYS OFERTOWY  
 
 
 

L
p. 

Etap  Cena netto w zł 
Podatek VAT w 

zł 

Cena 
brutto w 

zł 
 

1 
I 

I 

Remont Sygnaturki.  Rozebra-

nie dachu z blachy miedzianej na 
sygnaturce, wymiana zniszczo-
nych elementów konstrukcji, 
odgrzybianie i zabezpieczanie 
elementów drewnianych kon-
strukcji,  położenie ekranu za-
bezpieczającego z membrany i 
wymiana deskowania oraz poło-
żenie maty dystansowej pod 
blachę, pokrycie całego dachu 
blachą miedzianą o grubości 
min: 0.6 mm na rąbek podwójny, 
szerokość arkuszy do 0,70 m

2
 .   

 
 

materiał 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Etap obejmu-
je wykonanie 
robot oraz 
materiał. 

roboci-
zna 

   

2 II 

Remont dachu nawy głównej. 
Rozebranie dachu nad nawą 
główną,   wymiana zniszczonych 
i wzmocnienie krokwi i belek 
konstrukcji dachu,  odgrzybianie 
i zabezpieczanie elementów 
drewnianych,  położenie ekranu 
zabezpieczającego z membrany, 
wymiana deskowania, położenie 
maty dystansowej pod blachę, 
pokrycie dachu blachą miedzia-
ną o grubości min: 0.6 mm na 
rąbek podwójny, szerokość arku-
szy do 0,70 m 

2
 . 

 

materiał    

Etap obejmu-
je wykonanie 
robot oraz 
materiał. 

roboci-
zna 

   

3 III 

Wykonanie i zawieszenie rynien z 
blachy miedzianej na rynnach 
miedzianych, wykonanie i za-
wieszenie rur spustowych, śred-
nica fi 15, wykonanie instalacji 
odgromowej sygnaturki kościoła 
i nawy. 

 

materiał    
Etap obejmu-
je wykonanie 
robot oraz 
materiał. roboci-

zna 
   

RAZEM     

 
 


