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…………………………………………………….  Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty 
 pieczęć Wykonawcy 

 

O F E R T A 

 

 Zespół Szkół  

     im. Ireny Sendler w Przemkowie ul. Leśna Góra 3 

       59-170 Przemków 
  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: 

 

„Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,  
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III” 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę: ………………………………………………………………………………………………………………………

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

Wykonawca/Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………

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

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty   z Zamawiającym: …………………………………………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

Nr  faksu ………………………………………………………………………………………………………… 

e- mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………………… 

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

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową: 

 Wyszczególnienie Wartość Słownie 

1. Łączna cena ofertowa brutto   

1a. 
w tym wartość podatku VAT 23 %                  

(w złotych) 

 

 
 

1 b. Łączna wartość oferty netto   

 

W przypadku wystąpienia prac, na które nie określono cen jednostkowych wynagrodzenie zostanie określone w 

oparciu o składniki cenotwórcze przyjęte do kosztorysu ofertowego: 

 roboczogodzina bezpośrednia ……..… zł 

 koszty ogólne od R i S   -       ……. % 

 koszty zakupu od M  -            ……. % 

 zysk od R + S + Ko  -            ……. % 

 

C. OŚWIADCZENIA: 

 okres gwarancji i rękojmi –  ………… miesięcy  (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej  

niż 60 miesięcy). 

 Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze 

umowy. 

 Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem). 
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 Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ i jej załącznikami, w tym STWIOR oraz nie wnoszę do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy w tym wysokość kar umownych został 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam, że akceptuję termin płatności w  ciągu  30  dni  od momentu przekazania 

Zamawiającemu   prawidłowo wystawionej faktury  (wraz z dokumentami   rozliczeniowymi),  sprawdzonej    

przez nadzór inspektorski przelewem na konto. 

 Oświadczam, iż wadium w wysokości ………… zł (słownie: ……..), zostało wniesione w 

dniu ……………………….., w formie: …………………………………………………………………. 

 Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, 

na następujący rachunek:………………………………………………………………………………………… 

 Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty będzie/ nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do 

powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj**…………………. 

 Oświadczam, ze jestem mikro/ małym / średnim przedsiębiorstwem* / NIE DOTYCZY (zgodnie z 

definicją MŚP zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji( UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) 

 

D. ................................... PODWYKONAWCY: 

Niżej wymienione części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

UWAGA: Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia, należy przedstawić informację dla każdego z podwykonawców, których to dotyczy, oświadczeniem 

stanowiącym załącznik nr 2A i 2B do SIWZ. 

 

E. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 

Nazwy (firmy) innych podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1. (wypełnić jeżeli dotyczy). 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

UWAGA: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w SIWZ, należy przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2A i 2B do SIWZ. 

F. .................................... ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) Zobowiązujemy się do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości ….......…% ceny ofertowej brutto. 

 

G. Oferta została złożona na …......... stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ….............. do  nr…..................... 

 

H. SPIS TREŚCI 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

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

4) ...............................................................................................................................   

5) ...............................................................................................................................  
Oferta została złożona na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

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

                  miejscowość i data                                                                                                                                         podpis upoważnionego 
   przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać 
ich wartość bez kwoty podatku VAT 


