
 

  Załącznik Nr 1 do s.i.w.z. 

 

                                                                      

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                             (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Gmina Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 
( Nazwa i adres zamawiającego) 

 

O F E R T A  

 
 na:   Realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa  drogi gminnej ulica 

Racławicka” 

 

Ja (imię i nazwisko)..................................................................................................................... 

jako upoważniony przedstawiciel firmy...................................................................................... 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm**:........................................................................................................................................... 

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

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

oświadczam, że: 
1. Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego, oferujemy wykonanie 

przedmiotowego zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie określonym opracowaniem 

projektowym zał nr 7 do siwz, przedmiarem robót (zał. nr 8 do s.i.w.z.), 
 

2. Oświadczam, że deklarujemy wykonanie całego zakresu zamówienia jak w pkt. 1 

niniejszej oferty, za cenę ofertową, ustaloną na podstawie (wypełnionego i 

załączonego do oferty) formularza kosztorysu ofertowego (zał. Nr 4 do s.i.w.z.) tj. 

 

 Cena netto ........................................zł 

(słownie .................................................................................................................) 

 Cena brutto .......................................zł 

( słownie ................................................................................................................) 

W tym podatek VAT w wysokości .................%   to jest : ..............................zł.. 

(słownie .................................................................................................................) 

3. Powyższa cena jak w punkcie 2 formularza obejmuje cały zakres zamówienia 

określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszelkimi kosztami 

niezbędnymi do właściwego zrealizowania robót. 



 

4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu do składania ofert. 

 

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 

7. Oświadczam, że  projekt umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia – 

stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - został 

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

zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w tym projekcie w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że załączone do ofert dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, 

aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

9. Oświadczam, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia  

17-09-2018r.  

 

10. Oświadczam, że udzielamy 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszym  

zamówieniem, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

11. Termin płatności -  30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

 

12. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/informacje stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

     14.  Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy*:  powierzyć wykonanie     

części zamówienia podwykonawcom. 

     Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …....... kolejno ponumerowanych stron. 

.............................................. 
(miejscowość, data)                                                                         ………………………………………………… 

                            podpisy 


