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Numer postępowania:  
BR -VII-211-1/19 

 
 

…………………………………… 
pieczęć lub oznaczenie wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych  
w Regulaminie Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą  „Modernizacja 
centralnego ogrzewania w filii nr15  przy ul.Fabianowo 2 – etap II – modernizacja kotłowni 
gazowej”, my jako Wykonawca:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
/Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy/ 

………………………………………………………………………………………………………… 
/Adres Wykonawcy/ 

………………………………  ……………………………… 
/Telefon/     /e-mail/ 

………………………………  ……………………………… 
/NIP/    /Regon / 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 

wynagrodzenie ryczałtowe nie przekraczające łącznie kwoty:  

wartość brutto ……………………………………… PLN, w tym: 

 

Udzielamy ............ miesięcznej gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia.  
 
Termin wykonania zamówienia: ………… .  
 
Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać: samodzielnie* przy udziale podwykonawców* 
(*niepotrzebne skreślić) 
Wypełnić poniższą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców. 

Lp. Część zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom 

  

Lp. Nazwy (firm) podwykonawców 

  

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 
PONADTO OŚWIADCZAMY ŻE: 
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych, 
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone 
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w art. 6 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych,  dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) podana cena obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności takie jak: wynagrodzenia osób wykonujących 
Przedmiot Zamówienia, koszty wykonanych prac, koszty przejazdów, a także wszelkie inne 
koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, choćby nie były one wprost 
wymienione w przedmiocie zamówienia. Wynagrodzenie określone powyżej stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
Przedmiotu Zamówienia; 

4) zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia, w tym z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 
umowę zgodnie z wzorem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia; 

5) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
6) brak wskazania, w ofercie części zamówienia, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia 

bez udziału podwykonawców. 
 
Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. .................................................................................................... strona ......... oferty, 
3. .................................................................................................... strona ......... oferty, 

 
Składający oświadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 

 
 

…………………………………, dnia ………………………..  ………………………………………………………………………. 
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących  
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 

 

 


