
Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP/6/12 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Wymiana posadzek na korytarzach I i II piętra w budynku  Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Trybunalskim „ 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. PIOTRKÓW  TRYB. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

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) oświadczamy(y) że: 

zapoznałem się z treścią SIWZ  dla niniejszego zamówienia, 

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

            do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” za cenę : 

 

CENA …....................zł netto + 8% VAT = …..............................................zł brutto( słownie złotych 

brutto ….................................................................................................................) 

   

4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 

5) akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ, 

6)  zobowiązuję się do użycia przy realizacji niniejszego zamówienia wykładziny, na którą 

producent udziela gwarancji minimum 10 lat. 



       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 ,  

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

             udzielenia niniejszego zamówienia,  

      10)na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   

           publicznych( Dz.U. Z 2007r., nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ), żadne z informacji zawartych w   

           ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   

           nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę   

          przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku  

          z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom   

         postępowania : 

 

L.P. Oznaczenie rodzaju ( nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie ( wyrażone cyfrą ) 

  Od Do 

    

 

 

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

 

 

 

 

Oferta została złożona na …......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

5. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 


