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FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: 

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

tel.*: 

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

REGON*: 

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

NIP*: 

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

Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika, 

 

Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych  

w Kłodzku  

ul. Objazdowa 20 

57 – 300 Kłodzko 

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

adres strony: www.zdp.bip.klodzko.pl 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce - Sokolec” (km 1+705,8 – 3+ 447, długość: 

1.741,2 m – I ETAP), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

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

 

słownie: ……….……………….................................................................................................................................. zł 

w tym podatek VAT.  

 

1. Oświadczamy, że udzielamy ……………………. miesięcznej (minimum 36 miesięcy) gwarancji na 

przedmiot umowy. 

2. Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

wytycznymi technicznymi i przedmiarem robót. 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do: 29 lipiec 2016 roku. 

4. Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunki w niej 

zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty  i realizacji zamówienia.   

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

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

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

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

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

9. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwotę 

…………………………………………………..…zł (słownie złotych: …………………………………. 

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

 W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie …………………………………………………………………………………………… 

10. Dane osób, które będą podpisywały umowę w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej: 

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

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

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

11. Oferta została złożona na ............. stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr..... 

12. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

…………………………………., dnia ……………2016 r. 
 

  

        

                                                               

_______________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 
*niepotrzebne skreślić 


