
Załącznik NR 1 do SIWZ

Formularz oferty

………………………………..dnia ………..……….. 2017r.

pełna nazwa Wykonawcy
…............................................................
…............................................................

adres siedziby Wykonawcy

kod …………………………..……………

ulica…....................................................
miasto…………………………..…………
województwo  …………………..……….
Nr NIP …................................................
Nr  REGON…………………..…..………
Nr konta bankowego
…............................................................
nr telefonu …..........................................
nr fax …..................................................
e-mail: …………………………………….
Adres do korespondencji (podać jeśli
jest inny niż adres siedziby Wykonawcy)
……………………………………………..
……………………………………………..
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE***

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. 

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych: związanych z „Budowa parkingu dla
samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na dział -
kach nr 10/50 i 10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap.” 

Oferujemy:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisie przed-
miotu zamówienia, projekcie umowy, projekcie budowlanym, za wynagrodzeniem wynikającym z kosztorysu ofertowego
sporządzonego  na  podstawie  przedmiaru  robót  w  wysokości:………………………….………….…….  zł  (netto)+
……….…..%  podatku  VAT,  tj.  ogółem …..……………..……….  zł  brutto.  (Słownie  zł.
…………………………………………………………………………………...

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

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do: ………………...2017r. (należy wpisać dzień, mie-
siąc i rok*)

3. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu …….. miesięcznej**) gwarancji na  przedmiot umowy, na warun-
kach określonych w projekcie umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związa -
nych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia.



6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

 sami

 siłami  podwykonawcy  -  Część  zamówienia,  którą  wykonywać  będzie  podwykonawca:
………………………………………………………………………

……………..…….………………… nazwa firmy podwykonawcy/ ów ……………

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  podwykonawcom:
……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

7. Wadium  w  wysokości  .......................... PLN  (słownie:  ..........................złotych),  zostało  wniesione  w
dniu........................... 

8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następu-
jący rachunek: …...………………........................................

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaak -
ceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warun -
kach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych faktur wystawionych za
zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

11. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

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

*) nie później niż do: 10 .07.2017r.

**) gwarancja od 36 miesięcy  

***) wybrać odpowiedź TAK lub NIE

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia więcej niż 9 osób a mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: 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.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. ………………………………………………....

Oferta zawiera: 

…....................... ponumerowanych stron.

…...........................................dnia …............. 2017r.

………………………………..……….………………………



podpis osoby /osób/ upoważnionej


	Formularz oferty

