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FORMULARZ OFERTOWY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na : 

                     

„Remont pokrycia dachu budynku szkoły” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy :  

 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

nr NIP................................................................................................................. 

nr REGON.......................................................................................................... 

e-mail : ............................................................................................................... 

www. ................................................................................................................... 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Krapkowice 

Ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowice 

tel. 77/ 44 66 862 

fax. 77/ 44 66 854 

Zobowiązania Wykonawcy : 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn.  

 

„Remont pokrycia dachu budynku szkoły” 

za cenę : 

cena netto............................................................................................................. PLN    
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(słownie.............................................................................................................) 

podatek VAT – ........ % ............................................................................... PLN 

cena brutto....................................................................................................PLN 

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

Oświadczam, Ŝe cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wynikające wprost z 

przedmiarów robót i uwzględnia wymogi dot. opisu przedmiotu zamówienia 

wynikające ze specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ponadto 

zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia 

byłoby niemoŜliwe, tj. wymienionych w pkt. III ppkt. 2 SIWZ.  

 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z przyszłym placem budowy i zdobyłem wszelkie 

informacje dot. przyszłej budowy. 

 
Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia  w terminie do 60 dni licząc 

od dnia zawarcia umowy.  

Oświadczam, Ŝe zamówienie zamierzam wykonać siłami własnymi / za pomocą 

podwykonawców *, tj............................................................................. 

którym zmierzam powierzyć wykonanie części zamówienia, polegającej na : .............. 

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

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

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczam, Ŝe akceptuję  proponowany przez zamawiającego projekt umowy i nie 

wnoszę do niego zastrzeŜeń. 

Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Oświadczam, Ŝe najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniosę zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej, w formie : 

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

           Na wykonane roboty udzielam gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy na warunkach 

określonych w dokumencie gwarancyjnych, załączonym do projektu umowy.  
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_____________________________________                   

         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/  

 

           *  - skreślić odpowiednio 

 

Do oferty załączam następujące dokumenty, ponumerowane od 01 do ……………..  :  

 

1. .................................................................... 
 
2. ..................................................................... 
 
3. ..................................................................... 
 
4. ..................................................................... 
 
5. ..................................................................... 
 
6. ..................................................................... 
 
7. ..................................................................... 
 
8. ..................................................................... 
 
9. ..................................................................... 
 
10. .................................................................... 
 
11. .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….., dn. ……………………. ………………………………………… 

  /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 

 

 

 


