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Załącznik nr 1 
 

         (pieczęć  Wykonawcy)  

 

LUKS/13/2020 

FORMULARZ     OFERTOWY 

WYKONAWCA:     …………………………………………………………………………… 

adres:  ……………..……………………………………………………………………..….… 

 tel.: ……………..…….……  faks:  ……………….……… e-mail:   ……………….……… 

reprezentowany przez: …………………………………………………………….……..…… 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

1.W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie              

   przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie tynków wewnętrznych, zewnętrznych oraz      

   posadzek w budynku warsztatowo-garażowym w ramach zadania pt. „ Budowa budynku  

   socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i  

   infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą  

   dz. nr ewid. 3885. Obręb 0004 Gmina Środa Wlkp. 

 

 składam następującą ofertę: 

 

 

C E N A   O F E R T O W A ……………….……………   netto, 

 

………………………………………………………………..zł brutto w tym VAT  ....... %. 

 

słownie złotych brutto: ........................................................................................................ 

 

*Okres gwarancji i rękojmi   ……………… miesiące 

Zgodnie z zapisami i na warunkach określonych w Rozdziale XIV SIWZ: 

*   Należy wpisać liczbę miesięcy okresu gwarancji i rękojmi (36 m-ce, lub 48 m-ce lub 60 m-ce)zgodnie z 

kryterium opisanym w Rozdziale XIV ust. 3.2. SIWZ 

 

2.   Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ oraz formularzem  ofertowym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany  

w SIWZ. 
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5. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 

4 do SIWZ  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na ich 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

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

dzień składania oferty. 

7. Oświadczamy, że oferta: zawiera - nie zawiera, (niepotrzebne skreślić) informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

8. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y (niepotrzebne skreślić): 

a) Całość przedmiotu zamówienia samodzielnie (bez udziału podwykonawców) 

b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującego zakresu 

powierzonych prac:  

 

………………………………….     ………………………………….. 

  Nazwa podwykonawcy                                             zakres powierzonych prac 

 

c) Przy udziale podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. 2.2 

SIWZ. 

………………………………….     ………………………………….. 

  Nazwa podwykonawcy                                             zakres powierzonych prac 

 

d) Przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. 2.3 

SIWZ. 

 

……………………..…….     ………………………………….. 

  Nazwa podwykonawcy                                             zakres powierzonych prac 

 

9. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy: 

       ……………………………………………………. 

10. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

−  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik  Nr 2,  

− Oświadczenie Wykonawcy  o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3, 

− Zaakceptowany projekt umowy  - załącznik nr 4, 

− Zobowiązanie podmiotu  (o ile dotyczy) – załącznik nr 6, 

− Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej,  

− Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 

− Inne dokumenty (jeśli dotyczy), 

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

…………………………………. 

             miejscowość, data          Pieczęć wykonawcy i podpisy  

                                                                                                           osób uprawnionych 


