
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na przebudowę budynku szkoleniowego, my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (łącznie z 

podatkiem VAT): ………………………………………………………………………………zł brutto. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zrealizowania zamówienia w terminie do: 

…………………………………(należy wskazać termin realizacji spośród wariantów: 31.10.2017 r., 

30.11.2017 r., 11.12.2017 r.) 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na 

…………. miesięcy, liczony od dnia ostatecznego odbioru robót, (należy wskazać termin gwarancji i 

rękojmi spośród wariantów: 60 miesięcy, 72 miesiące, 84 miesiące). 

6. OŚWIADCZAMY, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny 

na dzień otwarcia ofert. 

7. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz rozdziałem III  pkt.3 SIWZ, 

roboty wskazane przez Zamawiającego zrealizuję przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę. 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, w tym 

również, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 

30 dni uwzględniając, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem biegu 

terminu związania ofertą. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców* 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

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

Podwykonawcą będzie: 

firma . …………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę podmiotu). 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, określonym w SIWZ i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Wadium należy zwrócić na konto nr ……………………………………………………….. 

(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza). 



 

14. INFORMUJEMY, że wybór oferty będzie/nie  będzie* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności 

od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ 

usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

___________ zł netto. 

 
  ***Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

15. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do 

reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych 

zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

16. INFORMUJEMY, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorcą. 

17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko . …………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………… Faks: ………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 

18.  Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem 

internetowym……………………………………………………………………………………..   

 

19. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………… dnia …………………… 

Miejscowość       ……………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


