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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 
Gmina Kodrąb 

22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb 
Tel/Fax: 446819325 

www.bip.kodrab.akcessnet.net 
 
 

Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Województwo: .............................................................  
Powiat:  ............................................................. 
Tel.   ............................................................. 
Fax.    ............................................................. 
REGON:   .............................................................  
NIP:    ............................................................. 
Osoba upoważniona do kontaktów : ............................................................................. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym  
pod  nazwą: 
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb 
Numer sprawy: 271.1.2015 

 
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie  
z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie: 
 
netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka podatku VAT(23%): …………………………………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł  
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
obliczonej na podstawie Załącznika nr 11- stanowiącego formularz cenowy 
załączonego do niniejszej oferty. 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, modyfikacjami, 
uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
 
3. Oświadczamy, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 
 
4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. 
 
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
7. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
8. Oferujemy gwarancję na  urządzenie PBOŚ (zbiornik oczyszczalni  
z wyposażeniem wewnętrznym) na okres ………………………………… lat  
od podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
9. Oferujemy urządzenie PBOŚ (zbiornik oczyszczalni z wyposażeniem 

wewnętrznym) wyprodukowane z następującego materiału: 

………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, że wskaźnik szybkiej płynności finansowej za ostatni rok obrotowy 

(2013 rok) wynosi …………………………………… . 

11. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia  
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie  
z warunkami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
12. Oświadczamy, że wadium przetargowe w kwocie 40 000,00 zł zostało uiszczone 
w formie …….............................................................................................................  
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub nie 
zostało wniesione należyte zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione 
wadium ulega zatrzymaniu przez Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego 
wadium. 
 
13. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 
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(jeżeli dotyczy): 
- wykonanie ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
- wykonanie .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
 
14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ............................................................................................ 
Stanowisko .................................................................................................. 
Telefon ............................................................. faks ................................... 
 
14. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 
1) formularz cenowy, 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Pzp, 
4) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,  
5) dokumenty potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom przez Zamawiającego, 
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
7) informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, 
8) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, 
9) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
11) informacja na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
12) ………………………………………………………………………………………….. 
13) ………………………………………………………………………………………….. 
14) ………………………………………………………………………………………….. 
15) ………………………………………………………………………………………….. 
16) ………………………………………………………………………………………….. 
17) ………………………………………………………………………………………….. 
18) ………………………………………………………………………………………….. 
19) ………………………………………………………………………………………….. 
20) ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................    ................................................ 
(miejscowość i data)         (podpis osób(-y) uprawnionej 

    do składania oświadczenia 
     woli w imieniu wykonawcy) 


