
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na 
Budowę placu zabaw przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Maratońska 
47B w ramach programu „Radosna Szkoła” 
przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

………………………………………………………………………………………… 

2. WYKONAWCA:  

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  
Adres korespondencyjny  
Nr telefonu  
Nr faksu   
Adres e-mail  
 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się z terenem i obiektami objętym zamówieniem oraz  Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz 
przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia; 

4.6. uwaŜam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu 
złoŜenia ofert; 

4.7. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i projekcie umowy 

4.8. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy, 
4.9. zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres i zasadach określonych  

w projekcie umowy, 
4.10. zaangaŜuję(emy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niŜej określonym zakresie 

(wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział Podwykonawcy(ów): 
 

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

5. CENA OFERTY 
 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę powyŜej w zaleŜności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  
z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
3 niepotrzebne skreślić 



[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ] 
 

5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 
jej modyfikacji, 

5.2.   
 
na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres  …………………………….    miesięcy o daty ostatecznego 
odbioru robót 

 
5.3. cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:  

 

 
cena oferty brutto: ………………………… PLN w tym VAT ………………………………….. 
 
 
  
 
 
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 
 

 
……………… 

 
 

…………………………………….. 

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upowaŜnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 


