
 
 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
 

SE.261. 3 .2018                                                                                                                   Załącznik 1 do SIWZ 

 

 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2018 r. 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y   
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
 
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę lub  zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
dla inwestycji pn.:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K relacji Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, na 
długości około 9,223km. 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego przetargu 
składamy niniejszą ofertę: 

 
 

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia  

Za cenę brutto :....................................... zł   

       (słownie: .................................................................................................................................................... zł)  
                          (wraz z podatkiem VAT) 

 

 

Termin realizacji: do ....................2018r. 

UWAGA: Termin realizacji zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”, wg. kryterium 
oceny ofert opisanym w pkt.17.3 SIWZ.  
Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 22.08.2018r. Najdłuższy 
możliwy termin realizacji zamówienia  do 5.09.2018r. Wykonawca może zaproponować „termin realizacji” (do 
22.08.2018r., do 29.08.2018r. , do 5.09.2018r.  ) 
 

 

Okres gwarancji –………….. miesięcy  

UWAGA: Okres gwarancji zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, wg. kryterium 
oceny ofert opisanym w pkt.17.3 SIWZ.  
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12miesięcy. Najdłuższy możliwy 
okres gwarancji wynosi 36miesięcy. Wykonawca może zaproponować „okres gwarancji” (12, 24, 36 miesięcy ) 
 
 

UWAGA! 
W pkt. 16.6 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.  

 
 



 
 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
 

          Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

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

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

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

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał 
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu 
ofert.  

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w ofercie. 

3. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na zasadach i na czas 
określony w SIWZ i w Istotnych dla stron postanowieniach umowy. 

4. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, będących 
załącznikiem do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  w tym z Istotnymi 
dla stron postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wyjaśnieniami do SIWZ i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń.  Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej 
oferty.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
7. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy* (jeśli jest wymagane). 

8. Informuję, że jestem* / nie jestem* (niepotrzebne skreślić) małym*/średnim* przedsiębiorcą. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
 

9. Wadium  (jeśli jest wymagane) 
 Wymagane wadium w kwocie *  …….………..   zł  
 (słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

zostało wniesione w formie*  ………………………………………… . 
 

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

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 

* - niepotrzebne skreślić 


