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Załącznik nr 1 

 

Znak sprawy BK/3410/25/2008 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Gmina Oleśnica 

ul. �adstawie 1  

28-220 Oleśnica 

 

Zobowiązania wykonawcy 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 1549006 w miejscowości Podlesie”.  
 

 

cena łączna netto.....................................................................................................................zł  

(słownie: ...................................................................................................................................) 

podatek VAT..........................................................................................................................zł 

cena łączna brutto...................................................................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................) 

 

Oświadczam, że: 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Akceptuję termin płatności: 30 dni  

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 18.10.2008r. 

Zobowiązuję się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości od daty odbioru ostatecznego 

robót przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 
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Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. 

 

Zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 

………………………….. w formie……………………………………………………………. 

 

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości ……………………………… w formie ……. 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję 

się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania i nie wnoszę 

żadnych uwag. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

Oświadczam, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

Inne informacje oferenta:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

______________________________________ 
(imię i nazwisko)  

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 


