
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

 

 

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

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                 /miejscowość i data/ 

tel./fax 

e-mail 

 

OFERTA 

Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr Edwarda 

Rittlera 2, 16-500 Sejny 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

odbudowę nawierzchni dróg i chodników wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

(znak sprawy: 06/ZP/2015), działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy iż:  

1. oferujemy realizację całości zamówienia za cenę .......................................... zł netto + należny 

podatek VAT 23% tj. ……………. zł, co daje .............................................................. zł 

brutto, słownie: .......................................................................................... zł brutto; 

2. wadium w wysokości 3.000,00 zł wnieśliśmy w formie ......................................; 

3. całość zamówieniem zrealizujemy w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy; 

4. udzielamy gwarancji na dostarczony towar na warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 

5. udzielamy: 

     …- miesięcznej gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (min. 36 

miesięcy) 

     … - miesięcznej rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (min. 36  

miesięcy). 

6. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie. 

7. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy; w cenie naszej 

oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

8. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

9. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:* 

a) ................................................................................ 

b) ................................................................................ 

c) …………………………………………………… 



10. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

11. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

12. oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ... ; 

13. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

e) ................................................................................. 

f) ................................................................................. 

14. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:*** 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy:………………………………………………….. 

 

 

                                                  

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

                                                      /podpis upełnomocnionego(ych) 

                                                                                                 przedstawiciela(i) Wykonawcy/                                      

 

 Uwaga: 

*   jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia 

przedmiotowego punktu  

lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 

**  jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 

zgodność z  oryginałem, 

*** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się 

informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 


