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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

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

    pieczęć, nazwa i dokładny adres  

        wykonawcy/ wykonawców                                                                       

 

 

                   

FORMULARZ   OFERTOWY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro 

 
 
Ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................................................... 

jako upowaŜniony przedstawiciel 

firmy.................................................................................................................................................................. 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm
*
:.....................................................................................................................................................................

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

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

*- w przypadku składania oferty indywidualnie ( przez jednego wykonawcę) naleŜy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w  

   przypadku składania ofert wspólnej – naleŜy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

 

   Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - postępowanie Nr BOŚiGM.271.4.2012, 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 
Zamawiającego, na.:  

 

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
 

1. Oświadczam/y, Ŝe oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i załącznikami do siwz za cenę ryczałtową brutto 

  

(łącznie z podatkiem VAT) ………………………………………………….. zł: 

( słownie złotych: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………)  

 

 

2. Do  wyliczenia  ceny  zastosowano  poniŜsze  parametry  kosztowe:      

                                                         

       -   stawka  roboczogodziny                     =       ..................   zł,                                                                                      

       -   wskaźnik kosztów ogólnych (R+S)       =       ..................   %,                                                                       

       -   wskaźnik zysku                                   =       ...................  %. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                  Miejscowość, data                                                                                                                     podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/ych  

                  do reprezentowania wykonawcy/ców 
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3.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r  

     Nr 113,poz. 759 ze zmianami) 

zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia * * 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  (o ile dotyczy) 

 

 

 

 

 

 

  

* * – o ile dotyczy  

UWAGA!!! 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyŜszej tabeli, Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca zamierza wykonać całość 
zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

4. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do  

    składania ofert. 

 

5. Oświadczam/y, Ŝe spełniamy warunki udziału w powyŜszym postępowaniu. 

 

6. Oświadczam/y, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

    i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 
 

7. Oświadczam/y, Ŝe projekt umowy ( załącznik Nr 10 do siwz)  został przez nas zaakceptowany i  

    zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej  

    warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia w terminie do dnia 10 maja 2013 r.. 

 

9. Zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy. 

 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan  

      faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

 

11.  Wadium w kwocie 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) , zostało wniesione        

       w dniu …………………………….. w formie …………………………………………….  

       Potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu. 

       Jednocześnie podajemy nasze konto na które naleŜy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:  

       nr konta ………………………………………………………………………………………………….. 

       w banku ………………………………………………………………………………………………….. 

 12. Oświadczamy, ze jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium i wszelkich roszczeń z  

       tytułu jego wniesienia, jeŜeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania  

       umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia naleŜytego  

       wykonania umowy, jak równieŜ w przypadku gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym  

       mowa wart. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŜymy dokumentów, oświadczeń lub  

       pełnomocnictw o które wystąpi Zamawiający. 

 
 

 

................................................................................                                                                              ................................................................................. 
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                  Miejscowość, data                                                                                                                      podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/ych  

                  do reprezentowania wykonawcy/ców 

 

 

13.    Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na poniŜszy adres: 

         

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

           

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

 

tel. ………………………………., fax. ………………………………, e-mail: …………………………….. 

 

 

14.     Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 

15. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. 
 

 

 

 

 

 

 

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

                  Miejscowość, data                                                                                                                       podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/ych  

                  do reprezentowania wykonawcy/ców 

 


