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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nazwa i adres wykonawcy: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

tel.  ……………………………  

fax  …………………………… 

e-mail: ………………………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :                          
 

„Termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynku 

administracyjnego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                       

w Babimoście przy ul. Kargowskiej 61” 
 

  
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za kwotę: 
 
Cena brutto oferty: ...................................................................zł. 

 
(słownie:……………………………………………………………………….…………….……….) 
 
 

2. Udzielamy gwarancji na okres …… miesięcy (nie mniej niż 36 nie więcej niż 60) 
 

 
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w SIWZ. 

4. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

załącznikami będącymi jej integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od 

dnia składania ofert.  

7. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

8. Oświadczamy, że nie później niż na dzień składania ofert, oferowane  roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących towarów lub usług .................. 

objętych przedmiotem zamówienia (podstawa prawna lub symbol PKWiU …………), a ich wartość 

netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ......................... . (wypełnić jeśli dotyczy). 

10. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

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

………………………………………………………………………………………………….  
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Nazwy (firmy) podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wskazanych części 
zamówienia (o ile są znane): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

12. Informujemy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorstwem. 
 

13. Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 

r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są 

na stronach: ………………………………………………………. oferty. 

 
14. Informujemy, że legitymujemy się następującymi dokumentami, które są powszechnie dostępne w 

postaci elektronicznej i znajdują się w ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach danych: 

1) dokument:……………………………………………….……..                                                                           

adres: www ……………………………… 

2) dokument:……………………………………………….……..                                                                            

adres: www ……………………………… 

 

 

 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 
Miejscowość, data                                              Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 

/ * /  - niepotrzebne skreślić 

 


