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………………………………. 
             (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach  

przy ul. Owocowej 3 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa/Imię i Nazwisko: 

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

Adres siedziby: 

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

Nr telefonu/faksu:.................................................................................................................................................. 

NIP: ............................................................... REGON:....................................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów:..........................................................................tel........................................ 

e-mail: …………………………………………………………………………………………….……………. 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego  
w Katowicach przy ul. Owocowej 3” zobowiązujemy się zrealizować zamówienie: 

- za kwotę netto ……………………. zł (słownie zł: ………………………….…….………………… 

………………………………………………………….) plus należny podatek VAT ….% w wysokości 
………………………(słownie zł: …………….………………………….…………………………...),  
co łącznie stanowi kwotę brutto ………………….……………… zł (słownie zł: ………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………..……). 

1. Oświadczamy, że podana cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją 
przedmiotu zamówienia, wynikające ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ),  
a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności podatek 
VAT, zebranie koniecznych materiałów, dokumentów, uzgodnień, zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego, koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania 
i urządzenia terenu robót, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz wykonania dokumentacji 
powykonawczej.  

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ……………...……..r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
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4. Zamówienie wykonamy sami - wykonanie następujących części zamówienia powierzymy 
Podwykonawcom…………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………*). 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany  
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia Umowy na tych warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej wniesiemy 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.  

7. Zabezpieczenie zostanie wniesione w *: 

a. ………………………………………………….. 

b. pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego:  

NBP O/O Katowice nr: 43 1010 1212 0014 4313 9120 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy – Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego 
położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3 ”. 

8. Oświadczamy, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty*: 

a. Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

b. Zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu. 

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a. ……………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………….. 

d. ……………………………………………………………….. 

e. ……………………………………………………………….. 

f. ……………………………………………………………….. 

g. ……………………………………………………………….. 

h. ……………………………………………………………….. 

i. ……………………………………………………………….. 

j. ……………………………………………………………….. 

k. ……………………………………………………………….. 

l. ……………………………………………………………….. 

Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej  
za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

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

        (miejsce, data)                (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej) 

*) niepotrzebne skreślić 


