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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:         …………….............................. 

Siedziba:        ................................................. 

strona internetowa:  ...............................................  

numer telefonu:  ...............................................  

numer faksu:  ...............................................  

numer REGON:  ...............................................  

numer NIP:  ...............................................  

 

II. Adres do korespondencji: 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

numer telefonu: …………………………………….. 

numer faksu: …………………………………. 

 

 

III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu i SIWZ na realizację przedmiotu przetargu pn.: 

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą 

zewnętrzną” oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu, zgodnie z wymogami SIWZ za 

cenę: 

 

Cena oferty: 

Wartość netto:  ……………..(słownie:……………………………..……..…..) 

Podatek VAT: ……………………(słownie:……………………………………….) 
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Wartość brutto: …………….…(słownie:…………………………………...…...) 

 

 

Oświadczamy, że: 

1. Wykonamy przedmiot przetargu w terminie do dnia: .........................................................  

2. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..............................................................  

3. Reklamacje będą załatwiane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Warunków przetargu: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:… ................... , w formie: .......................  

3) Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

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

4) Oświadczamy, że załączone do Warunków przetargu postanowienia umowy / wzór umowy 

zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ……………………… 

 

Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości: ................................................ , w formie: ............................................................  

 

IV. Dokumenty załączone do oferty: 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy: 

 

V. Zastrzeżenie Wykonawcy o tajemnicy przedsiębiorcy: 

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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VI.   Zakres   przedmiotu   przetargu,   które   Wykonawca   zamierza   powierzyć 

podwykonawcom: 

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

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

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

 

VII. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

 ......................................... .do reprezentowania w postępowaniu 

 .........................................  do reprezentowania w postępowaniu 

VIII.    Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 

Nazwa (firma)  ..........................................................................................................................  

Telefon .......................... Fax .....................................................................................................  

 

Zakres*: 

1. do reprezentowania w postępowaniu 

2. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

3. do zawarcia umowy 

 

IX. Inne informacje Wykonawcy: 

 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 


