
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

  Pieczęć wykonawcy 
 
 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców składających wspólną ofertę* 

  

  
 
Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów 
Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

E-mail  
 
dla  

Urząd Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice  
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych –  

*Zadanie nr 1 pn.: Remont dróg gminnych z nawierzchnią nieutwardzoną lub częściowo 

utwardzoną 

*Zadanie nr 2 pn.: Utrzymanie pasa drogowego 

*Zadanie nr 3 pn.: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych 

*Zadanie nr 4 pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – na gorąco 

*Zadanie nr 5 pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – na zimno 

oferuję / oferujemy wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami 

 i należytą starannością za łączną kwotę: 

*Zadanie nr 1  

Brutto …........................................zł. ( słownie ….........................................................) 

*Zadanie nr 2  

Brutto …........................................zł. ( słownie ….........................................................) 



*Zadanie nr 3  

Brutto …........................................zł. ( słownie ….........................................................) 

*Zadanie nr 4  

Brutto …........................................zł. ( słownie ….........................................................) 

*Zadanie nr 5  

Brutto …........................................zł. ( słownie ….........................................................) 

 
wyliczoną zgodnie z załączonym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1A*, 
1B*, 1C*, 1D*, 1E* do SIWZ): 
 
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

2. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane 

przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Terminy płatności do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r. 

5. Przyjmujemy do wiadomości, że obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy który został zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu  

 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

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

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

8. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia. 

9. Załączniki: ............................................................................................................................ 

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

   

 

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

           ( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej ) 

 

Data ............................... 

*- niepotrzebne skreślić 


