
Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
WYKONANIE ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  I SANITARNEJ  

W UL. BRONIEWSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: BUDOWA INFRASTRUKTURY  
W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO / UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

 
Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Wykonawca: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

wykonawcy(ów) 

1.   

2. Rodzaj przedsiębiorstwa*: 

 MAŁE 

 ŚREDNIE 

 DUŻE  

 

*zaznaczyć właściwe 
 

Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

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

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3)  oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 

cenę:  

 

CENA zł brutto:........................................................................................... słownie zł: 

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

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.43.2016 

 



W tym: 

L.p. Elementy robót Wartość brutto PLN 

1. Kanalizacja deszczowa  

2. Kanalizacja sanitarna  

 R A Z E M :  

 

Skrócony termin realizacji zamówienia…………………………………..………………  

Wydłużenie rękojmi powyżej 5 lat……………………………………………………........ 

oświadczam(y),  iż wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi / nie prowadzi*   

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku              
od towarów i usług.      
(*niepotrzebne skreślić)  
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli części zdania oznaczonego gwiazdką (*) 
Zamawiający uzna, że wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.      
 
W przypadku, gdy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie prowadzić                
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający sam obliczy wartość 
podatku VAT i dopisze wyliczone kwoty do oferty. 
Wartość podatku VAT ……………...…….. zł (dolicza Zamawiający), 
Cena netto (towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić                           
do powstania obowiązku podatkowego)  ………………………… zł (wypełnia Wykonawca). 

 
4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia], 

8)   nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

9)  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 udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

1.  
 

  

2.  
 

  

 
10)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 



powierzyć podwykonawcom: (wykonawca może powierzyć wykonanie 
zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na 
specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający  zastrzeże w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być 
powierzona podwykonawcom). 
 

Lp. Nazwa podwykonawcy  
(jeśli jest znana) 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

Nazwa części zamówienia powierzona 
podwykonawcy 

1.  
 

 

2.  
 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                   
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że ww. podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ą wykluczeniu                            

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

         …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

 

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

Podpis(y): 

Lp. 
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) 

  
 
 
 

  
 

 

 
 
 
        

 

 


