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 (pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                     

O F E R T A  

 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................... 

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

Adres:   .......................................................................................................... 

NIP   ......................................... REGON ......................................... 

Tel./fax.  ......................................... e-mail  ......................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z póź. zm.) na: 

„Remont chodnika ul. Wandy” 

 

Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia: 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą j.w. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 za: 
 

   wartość robót netto: ............................................... złotych  

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

   podatek VAT   ……………...................................złotych 

   wartość robót brutto: ............................................... złotych  

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

2. Termin realizacji robót: 1-30.09.2017r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym na w/w zadanie, 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 oraz treścią umowy i 

nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert. 
 

5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy. 

 

 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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.................................................         

(pieczątka firmowa oferenta)          

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N IE 

 
Oferent: 

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

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

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Remont chodnika ul. Wandy” 

 

1. Dysponuję/będę dysponować potencjałem technicznym i osobowym (narzędziami i 

urządzeniami) niezbędnymi do wykonania zamówienia. 

 

2. Udzielam 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przeze mnie prace projektowe 

 

3. Akceptuję załączony wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 


