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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 
Numer faksu: 0 (**) ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................
Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Biała
Rynek 10 
48-210 Biała
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: 
„Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej ”

oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  oraz  kosztorysem  za  cenę:

Cena ofertowa netto  …...................................................................................zł
(Słownie: ...........................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT …..... %, wartość pod. VAT................................................. zł
Cena ofertowa brutto ….................................................................................. zł
(Słownie:.............................................................................................................................................)

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: o  d dnia podpisania umowy do 10 grudnia   
2012 r.
Termin płatności:.......... dni 
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 36
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 
-sposób  zgłaszania  problemów  w  przypadku  uzasadnionych 
reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .................... .......... .......... .......... .......... 
- załatwienie wykonania reklamacji: ….....................................................................................
Zamówienie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców*

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………....................................
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
45233253-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
 Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:



 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy, 
faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności.............................................

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  tel.  kontaktowy, 
faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości (w przypadku gdy jest wymagane):...........................  w 
formie: ...........................................  Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:........................................., w 
formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………
Świadomości treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
                                                                             
                                                                                 ______________________________       
                                                                                 (data i czytelny podpis wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić 


