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Załącznik Nr 1 

 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  
 
Z A M A W I A J Ą C Y :  
Gmina Kamieńsk 
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 
tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53 
 
 
W Y K O N A W C A :  
 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy/ 

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
/adres/  

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
/telefon ; fax / 

 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
/osoba upowaŜniona do kontaktów/ 

 
Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowę oczyszczalni ścieków typu ECOLO – 
CHIEF o przepustowości Q śr.d = 58 m3/d w miejscowości Gałkowice Stare” oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

netto (bez Vat) ................................................................................................................................................................................................... 

słownie  ................................................................................................................................................................................................... 

brutto (z Vat) ................................................................................................................................................................................................... 

słownie  ................................................................................................................................................................................................... 

 
Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) 
 

1. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystkich prac łącznie z kosztami prowadzenia robót, 
kosztami koniecznych zabezpieczeń, uporządkowania placu budowy oraz obejmuje wszystkie konieczne 
składniki do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. JeŜeli w trakcie wykonywania robót Inwestor ograniczy zakres robót, to wynagrodzenie Wykonawcy 
będzie korygowane o skutki wynikające z tych zmian w oparciu o bazę cenowo - kosztorysową 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 

A. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia / dokumentami 
przetargowymi i nie wnosimy zastrzeŜeń.  

B. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i dostarczoną dokumentacją. 

C. Oświadczamy, Ŝe spełniamy / nie spełniamy ٭ warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy  z dnia 29  
stycznia 2004 r ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity. z 2006r. 
Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) ٭ - niepotrzebne skreślić 

D. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 



E. Zastrzegam, Ŝe oferta od strony nr ........... do strony nr .......... nie moŜe być udostępniona innym 
uczestnikom postępowania gdyŜ informacje tam zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2003, Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). 

F. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 31.12.2011 r. 

G. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku 
wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

H. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy wnosić roszczeń do wpłaconego 
wadium. 

I. Wadium w kwocie 40 000,00 zł zostało uiszczone w formie ..................................................................... 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. 

 Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w formie pieniądza:  

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

J. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji od daty odbioru 
końcowego. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy trwa przez okres 
3 lat. 

K. Oświadczamy, Ŝe załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

L. Informujemy, Ŝe do oferty załączone zostały następujące dokumenty i załączniki: 

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

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

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

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

5. ....................................................................................................................................................................... 

6. ....................................................................................................................................................................... 

7. ....................................................................................................................................................................... 

8. ....................................................................................................................................................................... 

9. ....................................................................................................................................................................... 

10. ....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
Dnia ........................................... ..................................................................... 
 (podpis) 


