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( Pieczęć wykonawcy)       Data: …………………..………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ………………….……………………………………………………………  

lub Wykonawców ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres ( siedziba) wykonawcy z numerem kodu pocztowego:  

ul. …………………………………………………………… Kod …….-……….., Miejscowość ………………………………… 

Powiat ………………………województwo …………………………………………………. 

Telefon : …………………………… Fax: ………………………… 

NIP ……………………………………Regon …………………………………… 

Internet:………………………………… e-mail ……………….@............................................ 

Nr rachunku bankowego: .……………………………………………………………………… 

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:  

„Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z następującymi warunkami: 

1.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi ………..………..…... zł netto,  

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

Podatek VAT w wysokości 23 % tj.:  …………………………. zł (słownie: ………………………………………………………)  

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto: ………………….. zł. (słownie:  …..…………………………………………………….) 

1.2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi …………… (w latach – minimalny 5 lat, maksymalny 10) 

1.3. Termin wykonania: 30.09.2019 r. 

2. Warunki płatności: do 30 dni od otrzymania faktury . 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskałem wszelkie 
informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.  

4. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  

 
 
 
 

 

 

………………………….……………….…………….. 
Podpisy osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub 
Pełnomocnika Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówień. 
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5. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie 
i wzorze umowy dołączonym do specyfikacji. 

6.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Nazwa ( firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych 
w art. 22a. Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w dziale VII specyfikacji (jeżeli dotyczy)  

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

8. Część(-ści) zamówienia, jaką (-ie) zamierzam powierzyć podwykonawcy (-om)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

9. Oświadczam, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa ( Wykonawca wypełnia tylko w przypadku , gdy którekolwiek 
z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Oferta zawiera ………………………………….zapisanych i ponumerowanych stron.  

 

………………………….……………….…………….. 
Podpisy osób/y upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówień. 


