
 
 

        Załącznik Nr 1 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

1. Zarejestrowana nazwa: 

……………………………………………………….……………..… 

2. Zarejestrowany adres: 

………………………………………………………………………… 

 

3. NIP …………………………………… 4. REGON …………………………………… 

5. Numer telefonu:  ………………………  6. Numer faksu: ………………………………. 

7. Adres e-mail - ………………………………. 

 

Formularz ofertowy Wykonawcy 

do Gminy Krempna 

38-232 Krempna 85 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi gminnej 

Grab – Wyszowatka w km 0+000-0+720” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz na stronie internetowej www.krempna.pl : 

1. Oferuję/Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

Cena netto: ……………………………………zł (słownie: ………………………………….) 

Podatek VAT (…..%) …………………………zł 

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

Cena brutto: ………………………………….zł 

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

2. Oświadczam/Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 29.05.2020 r.  

3. Oświadczam/Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 

wymaganej gwarancji  na okres 36 miesięcy. 

4. Oświadczam/Oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 

miesięcy) o ……………………… miesięcy. 

http://www.krempna.pl/


 
 

 

5. Oświadczam/Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. płatność 30 dni od daty przedłożenia faktury z podpisanym 

protokołem odbioru; 

6. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

7. Oświadczam/Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 

wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert; 

8. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (Załącznik Nr 

7 – projekt umowy), które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

9. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 

(niepotrzebne skreślić) 

NAZWA i ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

 

10. Oświadczam/Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 

powierzona następująca czynność zamówienia: 

NAZWA i ADRES PODMIOTU CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA 

  

  

 



 
 

11. Deklaruję/Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 1 oferty. 

12. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię ………………………………………………………… 

Stanowisko …………………………………………………………….. 

Telefon ………………………. Faks ……………………… e-mail ………………………….. 

Zakres umocowania: 

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

13. Zastrzeżenie Wykonawcy 

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

…………………………………………………………………… 

 

 

Data …………………..   …………………………………………… 

      Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


