
 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 

 na zadanie p.n.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
RRN.6740.01.2017.RA 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez 

zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia 

i posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty. 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 

wynosi: netto………………………. Zł, VAT w wysokości …………………….zł, co 

stanowi łącznie kwotę  .............................................. zł brutto       

(słownie brutto: ................................................................................................ zł)  

Termin płatności faktury: -……………………….(min. 14 dni) 

 

4) czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)  □ TAK  □ NIE 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” 

5) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert  

6) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

7)  w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my)  

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]2,  

9) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

 

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  

 

l.p. Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane) 

a)   

b)   

 

Podpis(y): 

l.p

. 

Nazwa (y) 

Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

Wykonawcy 

(ów)  

Miejscowość 

i  data 

1)   

 

 

    

 

 

 
 

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


