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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 
 
 

PIECZĘĆ   WYKONAWCY 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Dane dotyczące Wykonawcy : 
Pełna nazwa Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (jeżeli występuje): 

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

……………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Powiat, Województwo: ………………………………………………………………………………………. 

Telefon:   ...........................................................         Fax: ........................................................ 

e-mail:     ………………………………………………………. 

Nr   Regon: .........................      Nr KRS:  .........................        

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy płatnikami podatku VAT * 

Nr  NIP: ............................................................. 

Dane dotyczące Zamawiającego : 
ELEKTROCIEPŁOWNIA  ROSNOWO  SP. Z O.O. 
Adres: 76-042 ROSNOWO 27 
biuro spółki : 76-042 ROSNOWO 8 (I piętro) 

NIP  499-063-66-37,  Regon  321003470 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: 

PRZEBUDOWĘ  SYSTEMU  GRZEWCZEGO 
NA TERENIE OSIEDLA  MIESZKANIOWEGO 

W ROSNOWIE    
ozn. ER.1.2012 

Oferuję/emy/: 

1.  Wykonanie całego przedmiotu zamówienia za:  

Cenę ryczałtową brutto .......................................................... PLN 

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

w tym podatek VAT  23 % 

z czego na poszczególne etapy przypadają następujące kwoty : 

- ETAP I (obejmujący dostawy materiałów i wykonanie wymiany węzłów)  
…………………... PLN  brutto 
- ETAP II + ETAP III (obejmujące wykonanie wymiany sieci, uruchomienie 
systemu i wszystkie pozostałe roboty)  
………………….. PLN  brutto 
UWAGA! 

Suma w/w pozycji musi być zgodna z  ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
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2. Oferuję/emy/  wykonanie  całego przedmiotu zamówienia  w  terminie: 

 do  70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu 

budowy, w tym: 
- wykonanie ETAPU I i ETAPU II  (opisanych w pkt III podpkt 2 SIWZ) do 50 
dni  kalendarzowych od daty przekazania placu budowy; 
- wykonanie ETAPU III (opisanego w pkt III podpkt 2 SIWZ) – do 20 dni 
kalendarzowych od daty zakończenia ETAPU I i ETAPU II. 

 

                                 3.  Zamówienie zamierzam/my/*:   

                                                                          a)  wykonać w całości siłami własnymi,* 

                   b) zlecić w części  podwykonawcy/om/*, który wykona następujące roboty: 

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

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

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

   

                                    4.  Okres gwarancji na wykonane przez nas roboty wynosi  ........ miesięcy. 

 

5.  W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty jako najkorzystniejszej i zawarcia ze mną/z nami* 

umowy, zobowiązuję/emy/*  się  posiadać   w okresie realizacji przedmiotu zamówienia  

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia  min. 500 000,00 PLN. Polisa będzie 

posiadała opcję OC za szkody wyrządzone  w mieniu przyjętym w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia z min. sumą ubezpieczenia w opcji 500 000,00 PLN.                                                                                                                                                                

 

6.  Akceptuję warunki płatności przelewem w okresie  30  dni od  daty   dostarczenia  faktur(y)           

do Zamawiającego. 

 

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez  30 dni od terminu  otwarcia  

ofert. 

 

     8. Oświadczam/y/*, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy wraz                       

z formularzem karty gwarancyjnej (zał. nr 6 do SIWZ) został przeze mnie/przez nas* zaakceptowany                              

i zobowiązuję/emy/* się w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty do zawarcia umowy w miejscu              

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

        

        9.  Oświadczam/y/*, że zapoznałem(am)/zapoznaliśmy* się z treścią SIWZ i nie wnoszę/wnosimy*  

do niej  zastrzeżeń oraz zebrałem(a)/zebraliśmy* informacje  konieczne do przygotowania niniejszej 

oferty.  

        10.  Oświadczam/y/*, że  zapewnimy wysoką   jakość  wykonanych robót. 
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11. Imię(ona) i Nazwisko(a) właścicieli firmy (wypełnić jeżeli  nie figurują w podanej nazwie 

Wykonawcy ):   
        ………………………………................................................................................................................... 

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

12. Osoba/y/  uprawniona/e/ ze  strony  Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym:   
        Imię, nazwisko, tel. ................................................................................................................................... 

        Imię, nazwisko, tel. ................................................................................................................................... 

        13.  Osoba/y/  upoważniona/e/  ze  strony  Wykonawcy  do podpisania oferty lub do  podpisania 

oferty i umowy* : 

Imię, nazwisko ........................................................................................................................................... 

        Imię, nazwisko ........................................................................................................................................... 

Na potwierdzenie  do oferty załączam stosowne pełnomocnictwo(a)* lub inne dokumenty,               

z których wynikają umocowania dla wymienionych osób. 

        

       14. Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy: 

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

15. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
/wymienić załączone  do oferty  oświadczenia  i dokumenty/ 

 

 

16. Inne informacje  Wykonawcy : 

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

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

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

 
 

Oferta zawiera  …….  ponumerowanych  stron. 
 

 

 

 

 

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

 Miejscowość, data                                                                                           Podpis  Wykonawcy   lub osoby upoważnionej 

 

 

UWAGA! 

W polach, które nie dotyczą Wykonawcy wpisać „NIE DOTYCZY” lub  wykreślić 

*-niepotrzebne skreślić 


