
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część I – Instrukcja dla Wykonawców  
 „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  

w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze" 

Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa 

kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze" 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  NP/ZP/22/2012 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 

i KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o. 

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 

http://www.wodnik.net.pl/ 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW*:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że*: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi  

............................................................................................................................ PLN (słownie: 

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

........................................................................................................................................ PLN) 

 

w tym:  wartość netto: .......................................................................................... PLN (słownie  

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

………………………………………………………………………………………….….. PLN) 
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    należny podatek VAT
1
 = ...... % .................................................... PLN (słownie 

……………………………………………………………………………………….…….. PLN),  

cena oferty została ustalona w oparciu o następujące dane wyjściowe do kosztorysowania: 

- stawka roboczogodziny ………………. PLN 

- wskaźnik kosztów pośrednich ……….. % 

- wskaźnik zysku ………………………… % 

 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w Części II SIWZ, 

6) wnieśliśmy żądane wadium, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 11 IDW, 

8) zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia w terminie 8 (ośmiu) tygodni od dnia 

podpisania umowy, 

9) udzielam (y) gwarancję jakości na wykonane Roboty na okres 3 (trzech) lat, 

10) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia],  

11)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
2
:  

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

 

13) załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty: 

a) wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

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

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

 

5. Podpis(y): 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

  

 

    

 
 

 

                                                 
 

 


