
                                                      FORMULARZ OFERTOWY       
                                                                                                       Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

postępowanie nr ….............................................. 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................ ................................ 

Powiat: ........................................................................ 

Województwo: .............................................................. 

REGON: ....................................................................... 

NIP: .............................................................................. 

 

 

 

Gmi n a P o p ów 

Z aw a d y, u l . C z ę s t o c h ow s k a 6 

4 2 - 11 0 P o p ów 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia: 

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi 
gminnej ul. Spokojnej 

 
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach: 

1. Cena oferty to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: 

netto ................................ . (słownie: ......................................................... złotych) plus należny podatek 

VAT w wysokości ................................. zł. Wynagrodzenie z podatkiem VAT 

wynosi:.................................. zł (słownie: ............................................ złotych), 
w podanej cenie brutto ujęte są wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym m.in. koszt 

geodezyjnej obsługi inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja i ewentualne wznowienie punktów osnowy 

geodezyjnej kolidujących z budową), koszty oznakowania robót, koszty za zajęcie pasa drogowego, koszt 

zgłoszenia i prowadzenie robót przy urządzeniach wodociągowych, elektroenergetycznych, koszt badań 

laboratoryjnych, itp. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą. 

4. Oświadczam, że przedłożę harmonogram – rzeczowo finansowy zgodnie z podziałem robót wskazanym 

przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. 

5. Wadium w kwocie 10.000, zł zostało wniesione w formie ...............................w dniu ...................... 

6. Okres gwarancji na roboty i materiały stanowiące przedmiot zamówienia wynosi … miesięcy. 

W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ......................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 

umowy. 

8. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w 

części ........................................................................................................... ... 

9. Oświadczamy, że złożone w ofercie następujące dokumenty: ............................................... 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
…...................................................... 
podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


