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Załącznik nr 1. Formularz oferty 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 

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

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

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

NIP  .........................................................................  

REGON  ..................................................................  

nr telefonu  ..............................................................  

nr faksu  ...................................................................  

e-mail  ......................................................................  

KRS/CEiDG  ............................................................  

osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

 

OFERTA WYKONAWCY 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 30.11.2018 r. na roboty budowlane 

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice – etap II” (postępowanie nr 2/PZP/2018) 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według SIWZ za łączną cenę:  

a) Część A – Kanalizacja sanitarna: 

netto:  .............................................................................................................................  zł, 

(słownie:  .......................................................................................................................... ), 

stawka VAT ………  

brutto:  ...........................................................................................................................  zł, 

(słownie:  .......................................................................................................................... )1 

Gwarancja bezwarunkowa w latach: ………………………………… (nie mniej niż 5 lat). 

Termin realizacji Części A zamówienia: w okresie od 15 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

                                                           
1 UWAGA:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT cena będzie wyrażona tylko w kwocie brutto  

z pominięciem zapisu o stawce VAT. 
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b) Część B – Roboty drogowe pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. 

Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”: 

netto:  .............................................................................................................................  zł, 

(słownie:  .......................................................................................................................... ), 

stawka VAT ………  

brutto:  ...........................................................................................................................  zł, 

(słownie:  .......................................................................................................................... )2 

Gwarancja bezwarunkowa w latach: ………………………………… (nie mniej niż 5 lat). 

Termin realizacji Części B zamówienia: w okresie od 15 maja 2019 r. do 30 października  

2020 r. 

 

2. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy/umów 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

 

4. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

a) część  .............................................................................................................................   

nazwa i adres podwykonawcy  ......................................................................................   

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

                                                           
2 UWAGA:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT cena będzie wyrażona tylko w kwocie brutto  

z pominięciem zapisu o stawce VAT. 
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b) część  .............................................................................................................................   

nazwa i adres podwykonawcy  ......................................................................................   

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

 

6. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  

w przedmiotowym postępowaniu, przed podpisaniem umowy/umów przedłożymy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego ważną polisę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy/umów)  

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 

 

9. Oświadczam, iż niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7 i 8 oferty oznacza uchylenie się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

10. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ oraz 

wypełnione i podpisane załączniki wymagane przez zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

 

11. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot: 

 jest małym lub średnim przedsiębiorcą 

 ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska 

 ma swoją siedzibę poza Unią Europejską 

(zaznaczyć właściwe) 

 

12. Do niniejszej oferty załączamy: 

a) kosztorys ofertowy dla Części A / Części B zamówienia 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  

e) wykaz robót budowlanych dla Części A / Części B zamówienia 
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f) wykaz osób skierowanych do realizacji Części A / Części B zamówienia 

g) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów 

h)  ....................................................................................................................................................... 

i)  ....................................................................................................................................................... 

j)  ....................................................................................................................................................... 

(skreślić lub uzupełnić w miarę potrzeb) 

 

 

 

………………, dnia ……………… ……………………………………………….. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 


