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 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

...................................................... 
                    pieczęć Wykonawcy  

OFERTA PRZETARGOWA 

Data .................................. 

 

Do ............................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Ja (my) niżej podpisani  ............................................................................................................................. 

 

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................  

 

z siedzibą w ................................................................................................................................................ 

 

REGON.................................................................... NIP .......................................................................... 

 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................................ 

 

nr telefonu ............................................................... nr faksu .................................................................... 

 

e-mail ......................................................................................................................................................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Przebudowa kondygnacji I piętra i poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz 

budowa podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 na potrzeby 

Domu Kultury” 

 

składam(my) następującą ofertę: 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję(my) wynagrodzenie w kwocie brutto                                  

(tj. wraz z VAT): …………………………………………………………………………… złotych  

 (słownie: .................................................................................................................................................), 

w tym:   

 etap I w kwocie brutto (tj. wraz z VAT):  .............................................................................. złotych 

 (słownie: ................................................................................................................................................ ), 

 etap II w kwocie brutto (tj. wraz z VAT):  ................................................................................ 

złotych 

 (słownie: ................................................................................................................................................ ). 

2. Oferuję(my) okres gwarancji i rękojmi wynoszący ……………………….…………………. miesięcy.  

3. Producent i typ oferowanego dźwigu……………………………………………………………………. 

4. Oświadczam(y), że oferowany dźwig, wskazany w pkt 3 niniejszej oferty, spełnia wymogi określone 

w SIWZ i dokumentacji projektowej.  

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 
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7. Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych 

części zamówienia:  

 

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

   

   

 należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców 

 

8. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu trzeciego Udostępniony potencjał 

   

   

należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich 

 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 

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

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

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Na ofertę składają się: 

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

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

3. ................................... 

4. ................................... 

                  ..................................., dn. .................................. 

 

 

                                                                                                                                                            

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

        (podpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych) do 

reprezentacji wykonawcy 

 

 

 


