
 

 

 
 
 
 
 

 

  Załącznik nr 4 do SIWZ  

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

 pieczęć wykonawcy lub wykonawców   
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

FORMULARZ OFERTY  

Ja / My, niżej podpisany/-i  ………………………………………………….……………………………………................. 

działając w imieniu i na rzecz:  

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 

 REGON:                              NIP:       -    -   -   

 

tel./fax: …………….……………………          e-mail:   ..................................................................  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy 

PN/4/2020) na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej NR 271123K odcinek 2 w km 0+536,00 

– 0+694,31, o powierzchni 660 m2 w miejscowości Biecz”, oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia 

w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach: 

1. Ryczałtową cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 

.............................................. zł. (z pod. VAT) 
w tym: 
podatek VAT według stawki ……..% w kwocie  ....................................... złotych  
 
ryczałtowa cena netto: ........................................................................... złotych. 
 

2. Podana wartość brutto jest to cena ryczałtowa, obejmująca koszt wykonania całego przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz 

załączniku nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 

3. Oświadczam/-y, że na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji, na (należy zaznaczyć 

właściwą odpowiedź): 

 Okres gwarancji: 5 lat 

 Okres gwarancji: 6 lat 

 Okres gwarancji: 7 lat 

 więcej niż 7 lat, tj. …………. lat (należy wskazać liczbowo) 
licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (dotyczy Kryterium nr 2). 
 

UWAGA: W przypadku braku wskazania oferowanego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, 

Zamawiający do oceny w ramach Kryterium nr 2 przyjmie, iż Wykonawca zaoferował 5 lat gwarancji. 

4. Oświadczam/-y, że termin płatności: wynosi do 30 dni. 



 

 

 
 
 
 
 

 

5. Oświadczam/-y, że jestem/-y/nie jestem/-y* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorcą. 

6. Oświadczam/-y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i 

akceptujemy jego treść. 

7. W przypadku wygrania postępowania podpiszę umowę na warunkach określonych w SIWZ w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/-y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 

dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy/-y, że:   

Nie  zamierzam/-y zlecać wykonania części robót  podwykonawcom*. 

Zamierzam/-y  zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu robót*: 

L.p. Części zamówienia - zakres robót, jakie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom 

 

Firma (nazwa) podwykonawcy 

1.   

2.   

10. Ofertę składam/-y na  ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na kartach/stronach* oferty 

o numerach od …… do ……… . 

12. Oświadczam/-my, że realizacja przedmiotu zamówienia będą prowadzić/nie będą prowadzić 

(niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. (W przypadku potwierdzenia, że dostawy dotyczące 

przedmiotu zamówienia będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podane powyżej w pkt 1 ceny 

są cenami netto) – …………... (należy wskazać). 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

____________________________________________________________________ 

…....................................... , dnia ….................................. 

 

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

      Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)   
          do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej  
                        do występowania  w jego imieniu 

*  niepotrzebne skreślić  

 


