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.......................................................... 
(pieczęć firmy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ............................................................................................................................................................ 

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

Siedziba: ........................................................................................................................................................ 

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

Numer telefonu: ................................................................................................................................... 

Numer faksu:  ................................................................................................................................... 

Numer REGON:  ................................................................................................................................... 

Numer NIP:   ................................................................................................................................... 

 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na „Remont dachu i elewacji budynku „A” na terenie IOR – PIB Oddział Sośnicowice” 

(znak sprawy: IOROS/P1/2014), oferuję zrealizowanie niniejszego zamówienia na następujących 

zasadach: 

 

1) Cena netto: ……….................................. zł 

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

……………………….........................................................……………………………...…………………), 

Podatek VAT w wysokości: ………..............… %, tj ………...............……...….. zł 

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

……………………….........................................................…………………...……………………………), 

Cena brutto: …………………………………… zł 

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

……………………………………………………………………………………………………………………..). 

2) Termin wykonania zamówienia: ........................................................................................................... 

3) Na wykonane roboty udzielamy gwarancji: …… miesięcy. 

4) Podwykonawcy 

Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom żadnej z części zamówienia*. 

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia*: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

 
* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

c) Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane 

Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do końca terminu związania ofertą. 

d) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej  brutto podanej w 

ofercie, w formie: ……………………………… ………………………………………………………………. 

przed terminem podpisania umowy. 

 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w SIWZ do oferty załączamy następujące dokumenty:  

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

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

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

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

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

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

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

Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

 

 

 

 

 

........................................................................... 
Imiona nazwiska i  podpisy osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 


