
Załącznik nr 1

....................................., dnia ...    ............. roku
        ( miejscowość )

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

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

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

.......................................
(nazwa i adres firmy – wykonawcy)

O F E R T A

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia ........... roku, 
poz. ........, 
dotyczący „…………………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………”

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zmówienia  w  zakresie  objętym 
specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  za  cenę  wynikającą
 z kosztorysu ofertowego w wysokości netto .................................. zł, 
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości .......... % co stanowi 
kwotę ................................................ zł.

Wynagrodzenie umowne brutto wynosi .......................................... zł,
 
słownie ..................................................................................................
............................... zł.

1. Zamówienie wykonamy w terminie do dnia : - .............................................. r.

2. W  okresie  ostatnich  5  lat  wykonaliśmy  w  budownictwie,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie:  .............  robót  budowlanych  odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia. Zapoznaliśmy się także z dokumentacją opisującą 
przedmiot  zamówienia  oraz  przyszłym  placem  budowy  i  nie  wnosimu  uwag  do 
zastosowanych technologii oraz standardów..

4. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 



w  niej  określonych,  w  miejscu  i  czasie  wskazanym  przez  zamawiającego.  Jesteśmy 
świadomi,  że  gdyby z  naszej  winy nie  doszło do zawarcia  umowy wniesione przez  nas 
wadium ulegnie przepadkowi.

6. Oświadczamy, że jako wykonawca spełniamy wszystkie warunki określone w art. 22 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

7. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie: ............................................. zgodnie z warunkami 
określonymi we wzorze umowy.

8. Oświadczamy, że złożyliśmy wadium w formie: ......................................................... 
i w wymaganej wysokości:  zł, słownie: 
………….........................................................................…………………... 00/100 zł.
Podajemy nr konta wykonawcy na który zamawiający dokona zwrotu 
wadium: .....................................................................................................................................

9. Oświadczamy,  że  wszystkie  strony  naszej  oferty  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  są 
ponumerowane i cała oferta składa się z: ................ stron.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  1) ..........................................................................
  2) ..........................................................................
  3) ..........................................................................
  4) ..........................................................................
  5) ..........................................................................
  6) ..........................................................................
  7) ..........................................................................
  8) ..........................................................................
  9) ..........................................................................
10) ..........................................................................
11) ..........................................................................
12) ..........................................................................
13) ..........................................................................
14) ..........................................................................
15) ..........................................................................

.............................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

x  odpowiednio skreślić


