
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
 

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  

Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6 

44-145 Pilchowice  
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 

- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 
- przebudowy  łącznika  od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 

- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
a) oferuję / oferujemy wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

normami i należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i na podstawie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, za kwotę: 

 
netto: ........................................... zł, 
 
wartość VAT: ...............................zł  
 
brutto: ……...................................... zł  
 
(słownie:........................................................................................................................................................ 
 
...............................................................zł ) 
 

1. Oferujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2016r. 



2. Oferujemy termin gwarancji i r ękojmi (razem uwzględniając okres minimalny tj. 60 

miesięcy): ……………… miesięcy 

3. Oświadczamy, że: 

− Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy – załącznik 

nr 4, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

− Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 

ofert. 

Pozostałe oświadczenia: 

− Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postepowania i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 

oferty,  

− Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 

samego zamówienia. 

− Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,00 % 

zaoferowanej ceny brutto. 

Integralną część oferty stanowią:  

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

3. ................................................................................... 

4.  ................................................................................... 

5.  ................................................................................... 

 

 

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

           ( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej ) 

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


