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Załącznik Nr 1 

do Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia 

Znak postępowania: 1/ZBM/2010 

 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Na robotę budowlaną: 

Remont budynku uŜyteczności publicznej przy ul. Strzelców 2 w Sobótce 

 

I. Dane dotyczące wykonawcy. 
 

Nazwa........................................................................................................................................................ 

 

Siedziba...................................................................................................................................................... 

 

Adres do korespondencji............................................................................................................................ 

 

Nr telefonu/faks.......................................................................................................................................... 

 

NIP................................................................... 

 

REGON.......................................................... 

 
II. Dane dotyczące zamawiającego. 

 
Zakład Budynków Mieszkalnych 

ul. Fryderyka Chopina 14 

55-050 Sobótka 
NIP: 896-00-07-347 

REGON: 930210648 

Tel. 071-316-20-91; Fax. 071-316-20-92 

 
III. Oferta Wykonawcy. 

1. Zobowiązujemy się do wykonania roboty budowlanej na Remont budynku uŜyteczności 

publicznej przy ul. Strzelców 2 w Sobótce zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze 

umowy. 

2. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej za: 

Wartość oferty brutto: …………………………… zł 
 

(słownie…………………………………………………………………............…...……………...) 

 
w tym: 

 

Wartość oferty netto:  …………………………….zł 
 
Podatek VAT …………………tj.………% 
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Składniki  cenotwórcze: 

Rg ………………… zł 

Kp ………………….% ( Rg, S ) 

Zysk ……………….% (Rg, S, Kp) 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeŜeń. 

4. Oświadczamy, iŜ uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania umowy. 

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu 

składania ofert. 

8. Zobowiązujemy się, Ŝe w przypadku upływu terminu waŜności polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia, będziemy odnawiać na kwotę nie mniejszą niŜ równowartość 87 000 PLN na czas 

obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. Nie zamierzamy powierzać wykonania zamówienia podwykonawcy. 

10. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 

od dnia podpisania umowy do dnia ……………….......... 

11. Przyjmujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy tj. do 30 dni  

od daty wystawienia faktury VAT.  

12. Okres gwarancji na robotę budowlaną wynosi ………..miesięcy. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót. 

 

IV. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

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

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

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

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



Znak postępowania: 1/ZBM/2010 

 
19

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

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

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

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

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

V. Osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy: 

 

W postępowaniu przetargowym: 

 

 

1)................................................... 

 

2)................................................... 

 

 Do zawarcia umowy: 

 

1)................................................... 

 

2)................................................... 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Data, pieczęć i podpis Wykonawcy  

        lub osoby upowaŜnionej 


