
Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 
Gmina Kodrąb 

ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
Tel/Fax: 446819325 

www.bip.kodrab.akcessnet.net 
 
 

Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Województwo:  .............................................................  
Powiat:   ............................................................. 
Tel.    ............................................................. 
Fax.     ............................................................. 
Adres poczty elektronicznej: …… ………………………………….. 
REGON:    .............................................................  
NIP:     ............................................................. 
Osoba upoważniona do kontaktów : ............................................................................. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie na zaproszenie do złożenia oferty prowadzonym  
pod  nazwą: 
 

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rzejowice 

Numer sprawy: 271.17.2018 

 
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 05.07.2018 r.  
 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie  
z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 05.07.2018 r. 
za wynagrodzeniem w kwocie: 
 
netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka (23%) oraz wartość podatku VAT: ……….………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł  
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
Wartość robót została wyliczona w oparciu o następującą bazę cenowo - 
kosztorysową: 

- roboczogodzina ..………. ……..zł/godz. 
- narzut kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu ………………. % 
- narzut kosztów zakupu ……………… % 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


- narzut zysku do robocizny i kosztów ogólnych ……………….. %. 
 

Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres: 
 

a)     5 lat                  – □,  

b)     6 lat                  – □,  

c)     7 lat                  – □, 

d)     ………… lat     – □. 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega, iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 5 lat. Oferta 
złożona przez Wykonawcę, który zaoferuje długość okresu gwarancji krótszą niż 5 lat 
podlegać będzie odrzuceniu. 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wartość długości okresu gwarancji 
wyrażoną w pełnych latach. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami, projektami i opisem 
przedmiotu zamówienia zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty, uzyskaliśmy 
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
 
3. Oświadczamy, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 
 
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc  
od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 28.09.2018 r. 
 
6. Oświadczamy, że wzór umowy 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. 
 
7.  Funkcję kierownika budowy w specjalności drogowej będzie pełnić Pan/i 
……………………………………………………………..., która/y posiada uprawnienia 
budowlane nr ……………………………… wydane w dniu …….………………………. 
przez ………………………………………………………………………………..……….. 
na podstawie (podać podstawę prawną) Dz. U  …………………………….………….. 
z ………………… roku …………….…. poz. …………………… w zakresie 
(szczegółowy zakres uprawnień) …………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….………………..…. 
……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 
 



9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

a) wykonanie: 

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

........................................................................................................................................ 
Nazwa (firma) podwykonawcy: 

 …................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................. 
…....................................................................................................................... 

b) wykonanie: 

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

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

........................................................................................................................................ 
Nazwa (firma) podwykonawcy: 

…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................. 
…....................................................................................................................... 

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ............................................................................................ 
Stanowisko .................................................................................................. 
Telefon ............................................................. faks ................................... 
 
11. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 
1) ................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................... 
4) ................................................................................................................... 
5) ................................................................................................................... 
6) ................................................................................................................... 
 
 
 
 
...........................................    ................................................ 
(miejscowość i data)         (podpis osób(-y) uprawnionej 

    do składania oświadczenia 
     woli w imieniu wykonawcy) 

 


