
Załącznik nr 1 do siwz 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO  

……………………….., dnia ……………………… 

Nazwa firmy(wykonawcy)……………………………………………. 

Adres wykonawcy…………………………………………………….. 

NIP……………………………………………………………………… 

Numer tel. i faksu…………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………… 

Adres strony www……………………………………………………… 

OFERTA 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  

 

Remont drogi dojazdowej do Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2013, Nr 113, poz.907 ze zm. ) 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, za cenę ryczałtową:  

Cena netto ………………………………….złotych  

(słownie:…………………………………………………………………………………………

…………………) 

Cena brutto …………………………………..złotych  

(słownie: 

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

Okres udzielonej gwarancji wynosi …………………miesięcy. 

 

 

 

 



 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
(PEŁNI TYLKO FUNKCJĘ POMOCNICZĄ DO OBLICZENIA CENY OFERTY PRZEZ 
WYKONAWCĘ) 

   

Lp. Nazwa działu CENA NETTO 

1. ROBOTY POMIAROWE  

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

3. PODBUDOWA  

4. ELEMENTY DROGOWE  

5. NAWIERZCHNIA  

6. OZNAKOWANIE  

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

8. ROBOTY REMONTOWE  

9.                                                                           RAZEM  
 

  
   

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  
zamówienia . 
 
3.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w  okresie wskazanym  w  siwz. 
 

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z 
postanowieniami siwz. 

5.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik 
nr 6 do siwz) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia zgodnej z tym wzorem umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

6.  Wadium zostało wniesione w dniu ……………………………. w formie 

……………………………… 

 W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na konto nr: 

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

7. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia : 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. …………………………………………………….  

8. Udzielamy gwarancji na wykonane robót zgodnie z wymogami siwz, na zasadach określonych 

we wzorze umowy (załącznik nr 6 do siwz). 

9. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią 

integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w siwz. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 



1. ……………………………. 

.................................. , dnia ........................ 2015 r. 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 (*) pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 


