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                                    FORMULARZ OFERTOWY 

                   W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

           O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < 5 000 000 euro 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

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

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

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

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

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

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

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

Adres zamieszkania1 ………………………………………………………………. 

Pesel1 ……………………………………………………………………………….. 

1) Dotyczy właścicieli firm wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Gmina Krapkowice 

ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowice 

tel. (77) 44 66 862 ; fax. 44 66 888 

Zobowiązania oferenta : 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. "Remonty cząstkowe dróg 

gminnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą na gorąco na 

terenie miasta i gminy Krapkowice” w cenie :  
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……………….. zł. netto + podatek VAT 23% = cena brutto : ……………… zł.  

Słownie ……………………………………………………………………………… 

                  Oświadczam, że cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów robót,  jak również 

koszty robót towarzyszących: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

koszty utrzymania zaplecza robót, koszty badań laboratoryjnych, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające 

 z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym 

również podatek VAT i inne. 

Zobowiązuję się wykonywać roboty stanowiące przedmiot zamówienia  

w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października  2013 r.  

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

Oświadczam, że akceptujemy warunki przetargu i projekt umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń. 

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy.   

Oświadczam, że do realizacji zamówienia nie będziemy zatrudniali 

podwykonawców. 

 

_______________________________ 

(imię i nazwisko)                     

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty :  

1. .................................................................... 

2. ..................................................................... 

3.  .................................................................... 

4. ..................................................................... 
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5. ..................................................................... 

6. ..................................................................... 

7. ..................................................................... 


