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ZAŁĄCZNIK Nr 1 SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

….................................................... 
miejscowość i data 

 

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

pieczęć adresowa wykonawcy 
 
Znak sprawy: ….............................. 
 
Oferta złożona przez: 
  

Nazwa wykonawcy/ów i ich adresy  

 

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU/PEŁNOMOCNIK (Z RAMIENIA WYKONAWCY/ÓW) 
   

Imię i Nazwisko  

Nazwa firmy  

Adres  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

W związku z ogłoszeniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

robót budowlanych w zamówieniu pn. „Remont pomieszczeń i terenu należących do 

siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w formule zaprojektuj  

i wykonaj” 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w SIWZ na kwotę: 

Cena brutto ................................................................................................................... zł 

słownie .......................................................................................................................... zł 

w tym podatek VAT ….... %, tj. ........................... zł słownie ......................................... zł 

netto …......................................... zł słownie …............................................................ zł 

Na wykonane roboty budowlane i użyte materiały udzielimy ……..…. – miesięcznej gwarancji 

i rękojmi. 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia 14.12.2018 r. 

4. Uznajemy, że integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego o 

6. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców* –  

w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia, których 

wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: 

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

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

* wybrać odpowiednio poprzez skreślenie niewłaściwej informacji 

7. Informujemy, iż wybór naszej oferty będzie*/ nie będzie* (niepotrzebne skreślić) 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług (patrz.: art. 17 ust. 1 pkt 7 do ustawy  

o podatku od towarów i usług) 

* wybrać odpowiednio poprzez skreślenie niewłaściwej informacji 

8. Poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku 

– jeżeli dotyczy 

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

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

a) ................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................. 

10. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 
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Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

 TAK 

 NIE 

Uwaga:  

*zaznaczyć odpowiednie 

 

 

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR. 

 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych 

 

Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ: 

 

1) ....................................      str. ............ 

2) ....................................      str. ............ 

3) ....................................      str. ............ 

itd. 

 

 

 

....................................................................... 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy / ów) 


