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Załącznik nr 1     
FORMULARZ OFERTOWY  

 
Pełna nazwa oferenta:  
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................  
Adres oferenta: 
ul. .................................................................    nr ................................................. 
Kod pocztowy ..............................................     Miejscowość ............................... 
tel. ................................................................     fax. ............................................. 
REGON .......................................................      NIP ............................................. 
Bank ............................................................      Konto ......................................... 
e-mail ………………………………………… 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr  PN/9/IV/2010 – Adaptacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo leczniczego na łazienki dla 
osób niepełnosprawnych oraz ułoŜenie wykładzin PCV antypoślizgowych niniejszym: 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 za ryczałtową cenę (wartość brutto)…………………………….….PLN   
tj słownie  …………………………………………………………………………………………………… .  
wartość netto PLN: …………………..…………………………………………………………………….. 
w tym podatek VAT: stawka …….... %. tj wartość VAT.………………………………..…………………  
 
2. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia wykonany w określonym przez Zamawiającego terminie 

tj. termin zakończenia realizacji umowy – do 2 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 
 
3. Proponujemy warunki gwarancji min. ……….. miesiące. 
 
4. Oświadczamy, Ŝe czas naprawy wad i usterek wyniesie max. 14 dni.   

 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu 

składania ofert; 
 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ oraz na 

miejscu realizacji zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 
 
7. Oświadczamy, iŜ zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać 

zakres robót) …………………………………………………………………………………....................., 
………………………………………………………………………………………………………….,   . 

 
8. Oświadczamy, Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach  zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 
9. Oświadczamy, iŜ akceptujemy warunki płatności (rozdział II pkt VI.2 oraz rozdział II. pkt.V.2) i 

formę płatności - przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT przez 
Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący**:  
 ……………………………………………………………….………………………… 

 
 
 
     ............................. dn. ................................                                  ......................................... 
                                                                                 ( pieczęć i podpis oferenta) 
* odpowiednio skreślić 
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** wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający 
wspólną ofertę.  
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY : 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 3/; 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo … 
3. wykaz wykonanych robót budowlanych .. 
4. dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie 
5. wykazu osób ……….  
6. dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, …, posiadają wymagane uprawnienia … 
7. zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby  InŜynierów Budownictwa 
8. polisa ……  
9. … Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy … 
10.  zaświadczeń .. urzędu skarbowego  … Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  .. 
11. kosztorysy ofertowe na podstawie wyszczególnionego w siwz przedmiaru robót  
12. pisemnego zobowiązania innych podmiotów ……. (jeŜeli wymaga) 
13. dokumenty dotyczące równowaŜności złoŜonej oferty ( jeŜeli będzie to wymagane)  
14. pełnomocnictwo (np. dla podmiotów występujących wspólnie- jeŜeli dotyczy) 

 


