
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

 

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

Pieczęć Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

1. Roboty budowlane pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu”.  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego:  
ZSZiL.NR.1.2018 

 13.09.2018 r. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

Os. Północ 37 

64-300 Nowy Tomyśl 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

KONTAKT (Wykonawca/ Lider (pełnomocnik)): 

 

Nazwa  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

 

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

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

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,  

3) składam/-y następującą ofertę cenową: 

Cena  netto za całość przedmiotu zamówienia ......................................................................... 

zł.  

Słownie cena netto: ......................................................zł 

VAT ......................................................................... zł. 



Cena brutto za całość przedmiotu 

zamówienia ......................................................................... zł., 

Słownie  cena 

brutto: .....................................................................................................................zł 

w tym: wartość netto robót  podlegająca stawce VAT 

23%: .................................................................. zł 

wartość netto wyposażenia i robót podlegająca stawce VAT 

8% : ............................................... zł  

1) na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy ………. miesięcy gwarancji 

(min. 36 miesięcy)  

2) oferujemy następujący termin realizacji 

zamówienia  ……………………………… 

3) akceptujemy terminy wykonania zamówienia określone w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Wzorze Umowy, 

4) niniejsza oferta jest ważna w pierwotnym terminie przez 30 dni, 

5) akceptuję (- emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy stanowiący załącznik  do SIWZ. 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję (- emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 

przez Zamawiającego, 

7) wyrażam(y) zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we 

Wzorze Umowy,  

8) W przypadku gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w 

przedmiarze robót (określone w § 15 pkt 4 Wzoru umowy) Wykonawca dokona 

kalkulacji ceny przyjmując następujące stawki do kosztorysowania:  

     - Rg (roboczogodzina)  ………………… zł 

      - koszty pośrednie od Rg + S …………… % 

      - zysk ……............ %    od R+S+Kp(R+S) 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia],  

10) nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 

celu udzielenie niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 

w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)    



b)    

c)    

  

12) zamierzam(y) powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części 

niniejszego zamówienia:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia (zakres 

robót) 

Nazwa podwykonawcy 

   

 

 

13) informuję(jemy), że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego TAK * / NIE (niepotrzebne skreślić) zgodnie z 

zapisami wynikającymi z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp, tj. dotyczy obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i/lub usług. 

 

W przypadku odpowiedzi TAK* Wykonawca wskazuje następujące produkty lub 

usługi (wyszczegolnić należy nazwę produktu/ usługi i ich 

wartość): .............................................................................................................. 

W przypadku braku wypełnienia przedmiotowego oświadczenia Zamawiający 

automatycznie przyjmie, że nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu opłat 

wynikających z obowiązku podatkowego Wykonawcy, zgodnie z zapisami 

wynikającymi z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp. 

 

 

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

           /miejscowość, data/                                                    

 

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) 

  

 

   

  

 

   

 
 


