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 Załącznik Nr 1 do siwz   

 

FORMULARZ  OFERTY  
Wykonawca : 

 

........................................................ 
                  (pełna nazwa firmy, adres) 

 

…………………………………………………………. 

          w zależności od firmy Wykonawcy: 

 

....................................................... 
NIP 

....................................................... 
PESEL 

....................................................... 
KRS 

....................................................... 
CEiDG 

 
Reprezentowany przez: 
 

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

....................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) 

 

……………………………………………………………. 

telefon/fax 

 

…………………………………………………………… 

e-mail 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:  

                Gmina Rybno 

                Ul. Długa 20, 96-514 Rybno   

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. 

    „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie”  

1) oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem zgodnie z opisem przedmiotu    

zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę: 

netto ………………………………………… PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………złotych) 

plus podatek VAT …….% 

brutto ……………………………………….. PLN    

(słownie:……………………………………………………………………………….złotych) 

2) udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ..…..........     

miesięcy (minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy). 

            Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty  podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji 

zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i  

odbioru robót budowlanych wykonamy za cenę ryczałtową nie podlegającą zmianie do końca  

terminu robót budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 9 - 11 projektu umowy  

stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz.  

3. Wykonawca oświadcza, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy określone w § 7 ust.1 

rozliczone będzie na podstawie jednej faktury, po wykonaniu całego zakresu rzeczowego 
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przedmiotu umowy, po przedstawieniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Kierownika 

Budowy. 

4. Zobowiązuję(my) się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia to jest do dnia ………………………................. . 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy będącej załącznikiem do siwz i 

akceptuje ją. Zobowiązuje się, w przypadku wybrania jego oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

6. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy, złożę(ymy) 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.   

7. Wykonawca oświadcza, że: 

     - całość zamówienia wykona własnymi siłami* 

     - zamierza powierzyć podwykonawcy(om) wykonanie następujących części zamówienia* 

     a) ……………………………..  –  firma podwykonawcy: ………………………………………..  
              (rodzaj i zakres części zamówienia)                                                                         (nazwa i adres podwykonawcy) 

     b) ……………………………..  –  firma podwykonawcy: ……………………………………….. 
                (rodzaj i zakres części zamówienia)                                                                         (nazwa i adres podwykonawcy) 
 

       * niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczam(my), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zatrudnię(my) na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w pkt 3.5. siwz  czynności w 

zakresie realizacji zamówienia i  zrealizujemy wszelkie obowiązki związane z zatrudnieniem 

tych osób stosownie do postanowień pkt 3.5. siwz  i projektu umowy. 

9. Do oferty załączam:  

    a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do siwz 

    b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3 do siwz 

    c) zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na    

potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego - Załącznik nr 7 do siwz (jeżeli 

dotyczy).   

11. Oferta z innymi dokumentami została złożona na ………….. stronach.   

12. Wadium (wpłacone przelewem) proszę zwrócić na rachunek bankowy numer: 

      ……………………………………………………………………………………...., wniesione w 

formie gwarancji lub poręczenia prosimy zwrócić na adres: 

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

Dane Wykonawcy:  

Adres do korespondencji:   

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

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ……………………………….  

Numer faksu:  …………………………………  

E-mail: ………………………………………...  

                                                                             

 
……………………… (miejscowość), dnia …………..…r.  ........................................................................... 
                                                                                   (podpis (y) osoby (osób) uprawnionych do podpisania  niniejszej oferty  

                                                                                                                             w  imieniu  Wykonawcy(ów)zgodnie z dokumentami dołączonymi do  

                                                                                                                              oferty-  odpis z KRS,  CEIDG, pełnomocnictwa) 

 

 

 

 


