
      Załącznik nr 1 do SIWZ                      
ZPIE.271.23.2012

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  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia:

CZĘŚĆ 1 *
Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych                w budynkach i na 
zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu 
awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekraczającej 
kwoty 10 000,00 zł netto.

oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia za cenę:
1. roboty budowlane:
Jedna roboczogodzina netto …………………….. zł, 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
Podatek VAT w wysokości ……………..% tj. ……………….zł
Jedna roboczogodzina brutto ………………….….zł 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
W zakresie ceny wchodzi wszelki narzut związany z kosztami transportu.
2. roboty instalacyjne 
Jedna roboczogodzina netto …………………….. zł,
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł) 
Podatek VAT w wysokości ……………..% tj……………….zł
Jedna roboczogodzina brutto ………………….….zł 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
W zakresie ceny wchodzi wszelki narzut związany z kosztami transportu.



CZĘŚĆ 2* 
Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych                w budynkach i na 
zewnątrz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu 
konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł 
netto.

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę:
1. roboty budowlane:
Jedna roboczogodzina netto …………………….. zł, 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
Podatek VAT w wysokości ……………..% tj. ……………….zł
Jedna roboczogodzina brutto ………………….….zł 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
W zakresie ceny wchodzi wszelki narzut związany z kosztami transportu.
2. roboty instalacyjne 
Jedna roboczogodzina netto …………………….. zł,
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł) 
Podatek VAT w wysokości ……………..% tj……………….zł
Jedna roboczogodzina brutto ………………….….zł 
(słownie ……………………………………………………………………………………….zł)
W zakresie ceny wchodzi wszelki narzut związany z kosztami transportu.

Pożądany termin wykonania zamówienia:od 01.01.2013  do 31.12.2013 r.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2.
Termin płatności:.......... dni ...................... 

  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:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...........
.........................

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.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

Świadomości treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

______________________________       
Imiona i nazwiska osób      
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić


