
Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia …………… 2015 r. o przetargu nieograniczonym na 
„wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym zamkniętym) budynku 
Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie”,  zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i jej zmianami: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  
 
netto w kwocie………………  zł,  brutto  w kwocie ………………………zł  

słownie  (brutto)………………………………………………………………………………… 

w tym należny podatek VAT……% 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania całego przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez       
Zamawiającego w SIWZ.  

4. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

5. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 30 
 dni licząc od daty otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze robót. 

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia         
(w tym ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie  

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 
 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji    

Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu       
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ.  

10.  Oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr .....   
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11. Informacje zawarte na stronach od nr ....... do nr  .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa               
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
udostępnianie.1 

12.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty2: 

Kosztorys ofertowy szczegółowy na roboty : 
 
1. ......................................................................................................................................... 
 

13. Oświadczamy, iż zamówienie realizować będziemy:*   

            - sami, tj. bez udziału podwykonawców. 

              - przy udziale podwykonawców w części…………………………… 

               *niepotrzebne skreślić (wskazać przyjęty sposób realizacji zamówienia).    

14.  Proponujemy zastosowanie następujących rozwiązań równoważnych (materiałów równoważnych) 
 do rozwiązań (materiałów) opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 przykładowymi znakami towarowymi, poprzez wskazanie patentu lub pochodzenia: 

1. ............................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................. 
Do każdego z ww. materiałów załączamy środki dowodowe mające na celu wykazanie ich 

równoważności. Jednocześnie oświadczamy, że znany jest nam fakt, że jakiekolwiek zamiany 
rozwiązań (materiałów) na etapie realizacji, bez uprzedniego przywołania ich w treści oferty będą co 
do zasady niedopuszczalne.  

PODPIS(Y): 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

1) Wypełnić wyłącznie w przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

2) Należy dopisać tyle punktów, ile to będzie konieczne 


