
 
 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
    

SE.261. 3 .2016                                                                                                                      Załącznik do SIWZ 

 

 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2016 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 dokonania  zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie na długości 
około 1,322km. 

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

  

UWAGA: Termin realizacji zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”. 

Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 22.08.2016r. Najdłuższy 

możliwy termin realizacji zamówienia  do 5.09.2016r. Wykonawca może zaproponować „termin realizacji” (do 

22.08.2016r., do 29.08.2016r. , do 5.09.2016r.  ) 

 
 

          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. 



 
 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
    

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. Zamówienie zrealizujemy: 

7.1 a. sami*; 

     b. część zamówienia przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(zakres powierzonych prac) 

      
     7.2  przy udziale firmy* 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………   
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………,  
na zasoby której powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie*: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(zakres powierzonych prac) 

 

8. 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). 

9. Tajemnica przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy): 

Informacje zawarte na stronach od ….. do …… / załącznik ………. * stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez 
Zamawiającego. 

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

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

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

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

* - niepotrzebne skreślić 

 


