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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY  

                                        

Zamawiający:           Gmina Bytom Odrzański   

                                   Rynek 1 

                                   67-115 Bytom Odrzański 

      

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

Siedziba ((kod, miejscowość, ulica, nr 

budynku, nr lokalu) 

 

 

Województwo  

REGON    

NIP  

Nr telefonu  

Nr faksu  

E - mail  

Wykonawca zgodnie z art. 104-106 

ustawy o działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) jest: 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

⎕małym przedsiębiorcą* 

⎕średnim przedsiębiorcą* 

 

 

 

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa systemu gospodarki wodno 

ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański -  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej i 

podłączenie jej do instalacji odbiorczej oczyszczalni ścieków w m. Tarnów Bycki w Gminie 

Bytom Odrzański. 

Oferuję/my wykonanie zamówieniu za cenę w wysokości:  

 

Cenę netto (bez VAT)   PLN 

słownie:   PLN 

plus podatek VAT  w kwocie:   PLN 
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słownie:   PLN 

co stanowi łącznie cenę całkowitą 

z VAT (brutto) w wysokości:  
. PLN 

słownie:   PLN 

       

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 

uwzględnia wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją  przedmiotu                     

zamówienia. 

2.  Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 02 lipca 2018 r.  

 

3.  Udzielam/y 5 lat gwarancji na przedmiot zamówienia liczonych  od  dnia  podpisania  

protokołu  odbioru  końcowego.  

 

4. Oświadczam/y, że producent, na oferowane przez Wykonawcę panele fotowoltaiczne, 

udziela  …….. letniej gwarancji producenta.  

 

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 

 

6. Oświadczam/y, że akceptuję/my istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści umowy określone w TOM-ie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), a w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania 

umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

7. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek                                      

nr ................................................................................................................................................ 

8. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i nie wnoszę/simy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/liśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:  

 

............................................. w wysokości 10% ceny oferty tj. .......................................... zł.  

 

(słownie ...................................................... złotych) przed podpisaniem umowy. 

 

10. Oświadczam/y, że Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących 

części zamówienia: 

 
Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom  

 

 

 

UWAGA: W przypadku braku wskazania  części zamówienia, której wykonanie będzie 

powierzone Podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana 

siłami własnymi Wykonawcy. 
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11. Oświadczam/y, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję/my się na zasoby 

następujących Podwykonawców, którym zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących 

części zamówienia: 

 

Nazwa Podwykonawcy 
Części zamówienia, których wykonanie 

zostanie powierzone Podwykonawcom 

 

 

 

 

12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zawarte na stronach …………… 

i obejmują: ………………..…………………………………………………………………… 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ................................................................................ 

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

 

14. Oferta została ponumerowana i zawiera ……..stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data 

 

Imię i nazwisko osoby/osób 

uprawnionej/nych do reprezentowania 

Wykonawcy 

Podpis osoby/osób uprawnionej(nych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

  

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a22u1&full=1

