
 
„Remont drogi "Zapłocie" dz. ewid. 1533 w km 0+000 - 0+520 w miejscowości Kąty” 

 

 

                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do SIWZ 
  

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Do Zamawiającego:   Gmina Nowy  Żmigród  
                                            ul. Mickiewicza 2 
                                           38-230 Nowy Żmigród  
 
1.Przedmiot zamówienia „Remont drogi "Zapłocie" dz. ewid. 1533 w km 0+000 - 0+520 

w miejscowości Kąty” 
 Ja/ My* 

Wykonawca (jeżeli oferta składana wspólnie – wpisać dane pełnomocnika) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Adres ___________________________________________________________________________________________ 
Województwo ____________________________ 
Tel. ______________________________________ 
Faks _____________________________________ 
e-mail ____________________________________ 
NIP ______________________________________ 
REGON __________________________________ 
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ___________________ Nr 
KRS ______________________* 
Podmiot wpisany do CEiIDG RP* 
Podatnik VAT – TAK – NIE* 
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy : 
1. _________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________ 
Podstawa upoważnienia ________________________________________________________________________ 
 
Forma składania oferty 
Ofertę składamy samodzielnie* 
Ofertę składamy wspólnie* z : 
Partner 1 _______________________________________________________________________ 
Partner 2 _______________________________________________________________________ 

 
 
UWAGA : 
Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 
podpisane przez wszystkich Partnerów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
„Remont drogi "Zapłocie" dz. ewid. 1533 w km 0+000 - 0+520 w miejscowości Kąty” 

 

 

 
SKŁADAMY  OFERTĘ  W  NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU  I  OFERUJEMY:  

 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego                        

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: netto ________________ zł. 
(słownie: ______________________________________________________________________) 
 

    VAT_____% ______________zł. (słownie:_____________________________________) 
 
     brutto ____________________zł.(słownie:_____________________________________)   

 
2. Udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy 

na okres ___________ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby. 
TAK*                                     NIE* 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegać będę/będziemy* na 
zdolnościach technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków 
prawnych w następującym zakresie:  
1) warunek udziału w postępowaniu: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
nazwa i adres podmiotu udostępniającego : 
____________________________________________________________________________________________________ 
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące roboty budowlane*/ usługi * 
____________________________________________________________________________________________________ 

2) warunek udziału w postępowaniu:  
____________________________________________________________________________________________________ 
nazwa i adres podmiotu udostępniającego : 
____________________________________________________________________________________________________ 
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące roboty budowlane*/ usługi * 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi* 

Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres robót powierzanych 
podwykonawcy 

(opisać rodzaj i zakres robót ) 
   
   
   

5. Pozostałe Oświadczenia. 



 
„Remont drogi "Zapłocie" dz. ewid. 1533 w km 0+000 - 0+520 w miejscowości Kąty” 

 

 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz zmianami do niej i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

2) Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego potencjału technicznego i 
kadrowego na czas realizacji zamówienia, 

3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ, 
4) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ, 
5) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 
6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Wzorem umowy  i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

7) Informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 
ogólnie udostępnione _____________________________________________________________________   
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
przedkładam, jako załącznik do oferty, 

8) Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego 
postępowania jest: ___________________________________________________________ 

            tel. _____________ faks __________ e-mail: _____________________ 
9)  Niniejsza oferta została złożona na ___________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 
     _________________________________, dnia _____________ 2018r.      
 
 
 

_______________________________________________________                                                                       
(podpis i pieczęć osoby 
upoważnionej) 
 

*   jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 
 
 
 
 


