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F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie: 

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

osiedle domków jednorodzinnych Byczyna 

 

Nazwa  i siedziba Wykonawcy 

Dane do kontaktów z Wykonawcą 

Fax Adres poczty elektronicznej

 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP WG.271.

przetargu nieograniczonego pn.: 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

osiedle domków jednorodzinnych Byczyna 
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ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 

mail: um@byczyna.pl 
 

 
 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami –  

Adres poczty elektronicznej 

 

 

 

G.271.6.2016, prowadzonego 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami –  
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OFERUJEMY: 
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 
WG.271.6.2016 (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ 
oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie. 
 

 

1. Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 
Cena brutto /cena oferty/ 

 
 

 

 

 CENA OFERTY SŁOWNIE: 
 
 
 

 

Proponowana długość gwarancji (nie mniej niż 3 nie więcej niż 10 lat) ………………. lat. 
 

 

2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 
1). spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w związku z  art. 24 w/w ustawy. 

2). składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest 
zgodny z oryginałem, 

3). akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się wykonywać zadanie zgodnie 
z jego treścią,  

4). zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,  

5). uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
6). uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia. 
7). oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym z dokumentacja projektową inwe-

stycji i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,  
8). Wnieśliśmy wadium w dniu .................. w wysokości .......................... w formie ......................................  

   

         Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto  

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

                 /dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu/ 

7)     część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą .  
                                        wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam 
 
 

Lp. Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu 
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Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach.  
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są: 

                                                                                                              
Strona 

1/ .......................................................................................................................                         ..............               
2/ .......................................................................................................................                         ..............               
3/ .......................................................................................................................                         ..............             
4/ .......................................................................................................................                         ..............               
5/ .......................................................................................................................                         ..............             
6/ .......................................................................................................................                          ..............               
 
 
 
 
........................................................,............................                                             .................................................................... 
                   (miejscowość)                            ( data)                                                                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
                                                                                                                                                            przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)        
 
 
 

UWAGA: Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana 


