
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Formularz ofertowy 

 
 

                                                                                           ......................................... 
           (miejscowość i data)  
............................................. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA REALIZACJ Ę W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ” 
ZADANIA PN. „ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. HUTNIKÓW 3”  
  
 

1.  Dane Wykonawcy: 

1. Pełna nazwa firmy  
 

2. Dokładny adres  

3. REGON  

4. NIP  

5. Telefon  

6. Fax  

7. E-Mail  

8. Internet (strona www)  

9. e-mail  

10. Numer rachunku bankowego  

11. Uprawnieni przedstawiciele  

12. 
Osoba/y uprawnione do 
kontaktów administracyjnych 

 

 
 
W związku z postępowaniem na realizację zadania w systemie „projektuj i buduj” pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3” 
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym i oświadczamy, iż 
spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 

Ponadto oświadczamy, iż: 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ 

KD/AZ/35/2010 i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 



3. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert określonego w SIWZ KD/AZ/35/2010. 

4. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w 
SIWZ KD/AZ/35/2010. 

5. wniesione przez nas wadium w postaci gotówkowej prosimy zwrócić na rachunek 
bankowy:………………………………………………………………………………. 

6. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ KD/AZ/35/2010. 

8.   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto: 
…………………………………………………………..(słownie:…………………………… 
…………………………………………………………….), 
brutto…………………………………………………………..(słownie:……………………. 
……………………………………..), stawka VAT: ……….. (słownie: 
…………………………....................................................................................................). 

9. Informujemy, iż zamierzamy powierzyć następujący zakres zamówienia podwykonawcom: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………* 

10. oświadczamy, iż ponosimy odpowiedzialność za działania podwykonawców wykonujących 
wskazany wyżej zakres zamówienia jak za działania własne. 

11. zobowiązujemy się do wykonana przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem w terminie do: ………………………… (w miesiącach  od dnia podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

12. akceptujemy warunku płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

13. oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od 
… do … - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.       

 
        ……………………………………… 
                 Data, podpis Wykonawcy 
 
*Niewłaściwe skreślić/uzupełnić      
 
Załączniki: 
1. Kosztorys ofertowy (tabela szacunkowych ilości robót) 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 



TABELA SZACUNKOWYCH ILO ŚCI ROBÓT 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 
 

L.p. Rodzaj robót Jednostka miary Ilość Wartość (w zł) 
 

1. 
 
 
 

   

 
2. 

 
 
 

   

 
3. 

 
 
 

   

 
4. 

 
 
 

   

 
5. 

 
 
 

   

 
6. 

 
 
 

   

 
7. 

 
 
 

   

 
8. 

 
 
 

   

 
9. 

 
 
 

   

 
10. 

 
 
 

   

Razem netto  
Podatek VAT  
Razem brutto  

 
 
                                                                                             ……………………………………… 
                 Data, podpis Wykonawcy 
 
Na potwierdzenie powyższego załączamy szczegółowe kosztorysy ofertowe: ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 


