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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 
           Zamawiający  

Gmina Sobków 
Pl. Wolności 12 

                28-305 Sobków 
 

         
 
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Adaptacja 
pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na Przedszkole 
Samorządowe”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA    _ _ _ . _ _ _ , _ _     PLN BRUTTO 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości 23 %. 
 

Do  wyliczenia  ceny  zastosowano  poniższe  parametry  kosztowe:      
                                                         

       -   stawka  roboczogodziny   =       ..................   zł,                                                                           
       -   wskaźnik kosztów ogólnych (R+S)  =       ..................   %,                                                                      
       -   wskaźnik zysku    =       ...................  %. 

 
1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia …………………..; 
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie  

z warunkami podanymi w SIWZ;  
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń; 
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia;  
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, a także warunki płatności, 
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
 

 
 
 
 

Pieczęć wykonawcy 
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a) ………………………... 
b) …………….………..… 
c) ……………….……….. 

 
3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
4. Oferta została złożona na …………………….. stronach  
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

 Umowa – załącznik Nr 2, 
 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  - załącznik Nr 3, 
 Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  - załącznik Nr 4, 
 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu 

zamówienia – załącznik Nr 5, 
 Oświadczenie  o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Pzp  - załącznik Nr 6, 
 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik Nr 7 
 Wykaz wykonanych robót budowlanych  
 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy  w postępowaniu – 

jeżeli dotyczy 
 Wadium w kwocie 6000,00 zł 
 ……………………………… 

 
Nazwa i adres WYKONAWCY : 
........................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Strona internetowa Wykonawcy : 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu:

 0 (**)  

Numer faksu: 0 (**) 
e-mail             ................................................................................................ 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ ._ _ _ _r.        ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki        


