
Załącznik nr 1 do SWZ 

..............................................................       
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

       

A. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A Świętochowskiego 

ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk 

B. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
Nazwa lub pieczęć firmowa 

 

Adres siedziby lub pieczęć firmy  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu i fax-u tel.  fax 

E-mail  

NIP i REGON NIP REGON 

podstawa prawna działania (KRS, CEiDG, 
inne) 

 

Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy i podpisania umowy 

Pan/Pani ................................................................................................. 
 

stanowisko/funkcja ............................................................................... 

Podpis  osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

C. Zobowiązanie Wykonawcy - oferta 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym na 
przebudowę budynku inwentarskiego Nr 3 -  składamy niniejszą ofertę. Zobowiązujemy się wykonać 
zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, w projekcie 
budowlanym i przedmiarze robót za kwotę : 

Cena brutto ............................................... zł 
słownie: ...........................................................................................................złotych 

Cena netto ............................................... zł 
słownie: ...........................................................................................................złotych 

Podatek 

VAT   ............ % 
............................................... zł 
słownie: ...........................................................................................................złotych 

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy następującego okresu gwarancji: 

Okres gwarancji w miesiącach Właściwe zaznaczyć znakiem "X" 

36 
(minimalny wymagany okres gwarancji) 

 

 
………….. 
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3.     Oświadczam/y, że: 

1) cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi przez Zamawiającego w SIWZ; 

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej 
żadnych zastrzeżeń; tym samym zobowiązujemy się do spełnienia zawartych w niej postanowień; 

3) zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert; 
5) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

4.     Oświadczamy, że *: 

1) niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zamieszczone w odrębnym dokumencie (pliku). 
 

2) jesteśmy przedsiębiorcą: 

 MAŁYM* 

 ŚREDNIM*, 

 innym (wskazać jakim).......................................... 

3) w realizacji przedmiotu zamówienia będą*/nie będą uczestniczyć podwykonawcy:  

Lp. Firma podwykonawcy (jeśli jest znana) 
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom 

   
 

 
 

  

 

5.   wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są 

zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. 

6. Załącznikami do niniejszego Formularza oferty są (Wykonawca powinien wymienić wszystkie załączone 

dokumenty): 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3) ............................................................................................................................................. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ………………………………………………………..  

 
7. W przypadku składania oferty wspólnej – pełnomocnikiem ustanowiono (pełnomocnictwo                  
     w załączeniu): 

1) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………e-mail………………………………………… 
2) Stanowisko:        ………………………………………………………Telefon/faks: ………………………………………… 

     Zakres pełnomocnictwa*: 
1) do reprezentowania w postępowaniu, 
2) do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcia umowy. 
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8.  Oświadczenie Wykonawców na podstawie art.117 ust. 4 ustawy Pzp:  

Jako wykonawcy ubiegający się wspólnie  o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że*: 

A ……………………………………………………(nazwa Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty  

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

B ………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty 

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

(konieczność złożenia oświadczenia zachodzi w przypadkach uregulowanych w art. 117 ust.2 i 3 Pzp) 

9. Wadium: 

1) w kwocie .....................................................   zostało wniesione w dniu .................................... 

2) w formie ...................................................................................................................................... 

3) zwrotu wadium należy dokonać na konto, z którego dokonano przelewu  
……………………………………………………………………………………. 
        (należy wskazać numer konta – opcjonalnie ) 

10.   zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy   w wysokości  1,5 %  ceny całkowitej podanej  

w ofercie. 

11. Oświadczam, że :   roboty budowlane objęte zamówieniem wykonam*  
        - siłami własnymi, 
        - przy udziale następujących podwykonawców: 
          a) ……………………………………………………………………………………………………… 
          b) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

………………………………… 

   (miejscowość i data) 

 

………………………………………..……... 

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo, 
a w razie braku pieczątki imiennej – czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
  

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 przez osobę upoważnioną 


