
          

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

  

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa............................................. 

Siedziba........................................... 

Adres poczty elektronicznej................................. 

Strona internetowa:............................................... 

Numer telefonu.................................... 

Numer faksu......................................... 

Numer REGON................................. 

Numer NIP............................................ 

 

Dane dotyczące Zamawiającego  

Przedsiębiorstwo Komunale w Wieruszowie S.A. 

Ul. B-pa Bareły 13 

98-400 Wieruszów  

 

Zobowiązania wykonawcy  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn.:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - II Etap” 

oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: 

cena netto................................................................... 

(słownie: ...............................................................................) 

podatek VAT (..........%)......................................... 

(słownie .................................................................................) 

Cena brutto ............................................................................ 

(słownie:.................................................................................) 

 



Oświadczam, że: 

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia ......... 

2. Akceptuję termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego  

3. Udzielam gwarancji jakości i rękojmi na okres .......... miesięcy. 

 

Osoby do kontaktu z Zamawiającym  

Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: ............................................ tel. kontaktowy, faks................................. zakres 

odpowiedzialności...................................... 

.............................................................tel. kontaktowy, faks...................................... zakres 

odpowiedzialności...................................... 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię....................................................... 

Stanowisko.............................................................. 

Telefon...............................................Fax........................... 

 

Zakres: 

 do reprezentowania w postępowaniu 

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

 

*niewłaściwe skreślić  

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje                       

do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany                    

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości..........................................zł,                  

w formie: .................... 

4. Bank i numer rachunku, na który należy zwrócić wadium:.......................................... 



5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

postanowienia oraz projekt umowy został przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

Dokumenty składane przez Wykonawcę: 

1. Formularz ofertowy. 

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

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

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

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

6. ....................................... 

7. ....................................... 

8. ....................................... 

 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

 

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom: 

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

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

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

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

 

 

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

        (Data i czytelny podpis wykonawcy) 


