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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Nadzór 

inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w 

Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług” zwany dalej Inżynierem 

Kontraktu. 

 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

 

Wykonawca: 

Nazwa 

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

Adres 

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

NIP .................................................... REGON .............................................................. 

Numer telefonu: ..................................................................................................... 

Numer faksu: ......................................................................................................... 

Niniejszym oświadczam(-y), że: 

1. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyłem (zdobyliśmy) konieczne informacje do sporządzenia i złożenia oferty; 

2. gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ; 

3. akceptuję (akceptujemy) w całości wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ; 

4. składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie w niej 

określonym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy za cenę ofertową 

w wysokości: .………………………………………………………….. złotych (netto) 

słownie:…………………………………………………………………. stawka podatku od 

towarów i usług VAT...................% kwota VAT ............................................ złotych, 

…………………………………………złotych, …………………………………... złotych 

(brutto) słownie:…………………………………………………………………….złotych  

5. uważam (uważamy) się za związanego (związanych) ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert; 

6. wniosłem (wnieśliśmy) wadium w wysokości: ……………. zł – w 

formie………………………….; 

7. zastrzegam (zastrzegamy) ofertę na stronach: ………………, ponieważ informacje tam 

zawarte stanowią tajemnice przedsiębiorstwa / oferta jest jawna w całości *, 

8. dokonałem (dokonaliśmy) wyliczenia ceny ofertowej zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego opisanymi w  SIWZ; 

9. przyjmuję (przyjmujemy) warunki zapisane we wzorze umowy i przystąpię (przystąpimy) 

do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego, 
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10. nie powierzę (nie powierzymy) wykonania zamówienia podwykonawcom / powierzę 

(powierzymy) wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom w następującym 

zakresie *: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

11. ofertę składam (składamy) na ….. kolejno ponumerowanych stronach; 

12. w skład oferty wchodzą: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość………………. data…………………. 

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

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 


