
 

 

 

 

Załącznik nr1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
„Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych działka nr 926, 

część dz. Nr 955 w m. Staniszcze Małe oraz działka nr 1115 w m. Staniszcze Wielkie” 
Zp.271.6.2016 

 

 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy:(1) 

Nazwa: ................................................   

Siedziba: ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  …… ......................................   

Numer faksu:   …… ...................................... 

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego 
Gmina Kolonowskie,  

ul. Ks. Czerwionki 39,  

47-110 Kolonowskie 

 

III. Zobowiązania Wykonawcy:  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: 

„Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych działka nr 926, 

część dz. Nr 955 w m. Staniszcze Małe oraz działka nr 1115 w m. Staniszcze Wielkie” 

(Zp.271.6.2016): 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

Cena ofertowa netto ......................................................................................................zł  

Stawka pod. VAT.............%, wartość pod. VAT...........................................................zł 

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

(Słownie:............................................................................................................................) 

 

 



 

 

 

 

2) Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy 

do …………………………………… 

[należy wpisać 20 dni lub 25 dn. lub 30 dni] 

3) Oferujemy .................. miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot 

umowy, licząc od daty odbioru końcowego. 

[Okres gwarancji należy podać w liczbie miesięcy nie mniejszej niż 36 miesięcy i nie większej niż 60 

miesiące.] 

 

IV. Wykonawca informuje że (znaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”) :   

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 
 

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
 
……………………………………………………………………………………………….. . 
 
Wartość towaru/usługi (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to …………………… zł netto(2). 

 
(2)

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do  

    wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów  

   i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczania przez Zamawiającego przy    

   porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..tel. ………………. kontaktowy, faks: .................... 

zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..tel.  .......... ............  kontaktowy, faks: …………… 

zakres odpowiedzialności……………………………………………………………………… 

* Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 



 

 

 

 

Stanowisko ...........................................................................................................  

Telefon...................................................Faks......................................................... 

* Zakres: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

V. Informacje dotyczące podwykonawstwa: 

Podwykonawcom powierzamy następujące części zamówienia: 

 

Lp. 

 

Część zamówienia 

 

Podwykonawca 

[Nazwa i adres firmy] 

1.   

2.   

3.   

 

VI. Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Akceptuję termin płatności: 30 dni . 
4. Oświadczam, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania 
stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

VII. Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 



 

 

 

 

* Zastrzeżenie wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 
- ……………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………….. 
[wskazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na 
Wykonawcy] 

 
Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………                                                                                   
 

           
                                                                
                                                                                 …………………………………………                                                                                                                                                            
                                                                                             data i podpis Wykonawcy 
 
 
 

*     - Niepotrzebne skreślić. 
(1)    – W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) 
występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

 
 
                                                                                        


