
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  

………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………..   

Adres: ……………………………………………………………………….  

TEL.:     ………………………………..………  

REGON:  …………………………………………  

NIP:       ………………………………………… 

Mail, na który Zamawiający  ma przesyłać korespondencję:  

…………………………………………………………………… 
reprezentowany przez: 

…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do re-
prezentacji) 

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu nr ................. z dnia .......2020 r. o przetargu nieograni-
czonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia na Wykonanie w trybie zapro-
jektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie 
gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia". Zamówienie będzie finansowane ze środ-
ków własnych Gminy Biała oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w rama-
ch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś prioryte-
towa III – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.2. – Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1. 
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” dla zadania „Termomoderni-
zacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia”. 
ja/my niżej podpisany/i: 

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

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy 
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1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią całej dokumentacji dotyczącej 
przedmiotowego postępowania: 

za łączną kwotę netto: ……….…………. PLN plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. 
…………….… PLN, co daje kwotę brutto ............................. PLN, (słownie 
brutto: ................................................................................................................. 
.............................. złotych/100), 

2.Oświadczamy, że oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i for-
my realizacji, przy czym: 

    Oferujemy okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych wynoszący ………………..* 
    miesięcy 
   *(minimum 36 miesięcy), wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych w SIWZ 

    Oferujemy okres gwarancji i rękojmi w zakresie materiałów i urządzeń wynoszący ………………..* 
    miesięcy 
    *(minimum 24 miesięcy), wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych w SIWZ 

3.Deklarujemy wykonanie zamówienia dla zadania od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r. 
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ i 

akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5.Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktur do 30 dni oraz warunki rozliczeń i płatności 
określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 

6.Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału 
P o d w y k o n a w c ó w * / z u d z i a ł e m P o d w y k o n a w c ó w 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………*  
(zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy o ile jest znana) 
* - niepotrzebne skreślić 

7.Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, żadne z  informacji zawartych w ofercie nie stanowią ta-
jemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumie-
niu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane: oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ..............................., strony 
od ......... do .........* . 
* - niepotrzebne skreślić 

8.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty składania ofert. 

9.Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: .................. PLN (słownie ………………………………), co stanowi 5 % ceny oferty brutto, 
w formie: ............................................ przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy.  

10. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu 
zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, na potwierdzenie czego załączamy do 
oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami 
cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem na 
przykład producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń, 
przy czym mamy świadomość, że ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i 
sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia oraz, że kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem 
oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami stanowią podstawę do potwierdzenia 
spełniania wymagań i wymagań SIWZ oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
treścią SIWZ, jak i ewentualnie do rozliczenia robót zamiennych lub zaniechanych.          

11.Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron. 

Załączniki:  
1. Załącznik A do Formularza Oferty,   
2. Kosztorys, 
3. ………………………………………. 
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4. ………………………………………. 
5. ………………………………………. 

Miejscowość ........................................... dnia .......................................... 2020 roku. 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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