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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
1. Dane dotycz ące wykonawcy  
 
Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

 

Adres poczty elektronicznej:  …………………………………….   

Strona internetowa:  …………………………………….   

Numer telefonu:  …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:  ……………………………………. 

Numer NIP:   …………………………………….  

 
2. Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 

Gmina Jemielnica 
Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
 
3. Zobowi ązania wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budow ę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przył ączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. 
Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica –  Gąsiorowice”,  numer sprawy:  
IB.271.25.2014, oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
za cenę( 1 kryterium ): 
 
cena netto: ..........................................................................................................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………...) 

podatek ………VAT: ..............................................................................................................zł 

cena brutto: ..........................................................................................................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………...) 

 

w terminie do dnia ( 2 kryterium )
 *

:   15.05.2015r. 

      08.05.2015r. 

      30.04.2015r.  

(*) niewłaściwe skreślić, w przypadku nieokreślenia żadnej z dat przyjmuje się, że 
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 15.05.2015r.  



 

 

4. Warunki płatności: zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 

5. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy, nie mniej niż 36 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego): ……………………………………. 

o Gwarancja jakości obejmować musi zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość 
zastosowanych materiałów, surowców, urządzeń.  

o Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierający warunki gwarancji.  

 
 

  6. Reklamacje będą załatwiane w terminie: ……………………………………. dni  

− sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ………………. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

− załatwienie wykonania reklamacji: ……………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
  
7. Oświadczenie dotycz ące postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
7.1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.3. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
8. Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy: 
 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: ........................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………..), 

w formie: ………………………………………………………………………………………………... 

 
10. Zastrze żenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                           imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy] 

  
 
 


