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                                                                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr postępowania: 5/PN-1/20 

      

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Oferenta 

 

 

Adres 

 
 

Nr tel./fax  

Osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy – dane kontaktowe 

 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację 

zadania – dane kontaktowe 
 

W odpowiedzi na wszczęte przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowane w trybie przetargu niegraniczonego oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 

1. Budowa budynku wielorodzinnego 

 

 

  

 

 

2. Zagospodarowanie terenu 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM BRUTTO (1 + 2) - …………………………zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………… 

 

Okres gwarancji - ………… lat 

 

(Uwaga: W ramach kryterium „Okres gwarancji”, Wykonawcy zaoferować mogą okres gwarancji 

wynoszący od 3 lat do 5 lat) 

1. Oświadczamy, że:  

a. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,  

b. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Wartość kosztorysowa netto  

podatek VAT -  …….%  

Wartość kosztorysowa brutto  

Wartość kosztorysowa netto  

podatek VAT -  …….%  

Wartość kosztorysowa brutto  
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c. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

d. Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie 

posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,  

e. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia,  

f. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie budowy 

2. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy jest: 

 mikro przedsiębiorcą (podmiot niebędący żadnym z poniższych) 

 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) 

 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EUR) 

 dużym przedsiębiorstwem 

3.  Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców (należy zaznaczyć właściwe).  

− ……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………..…….….. 

(zakres (część) podwykonawstwa) 

− ……………………………………………………………………………………..……

…………….……………………………………………………………………..…….. 

(nazwa firmy, adres zaangażowanej do realizacji zamówienia w ramach 

przedmiotowego zamówienia) 

 

 

.................................................                  .......................................................... 

    Miejscowość, data                       Pieczęć firmowa i podpis osoby reprezentującej Oferenta 

 


