
                    

Załącznik nr 5 do SIWZ  

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

/miejscowość i data/   

 
Nazwa i adres oferenta:  .................................................... 

tel.:    ........................................................   

fax:    ........................................................  

adres e-mail:     ........................................................  

NIP:                            ....................................................... 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Do Gminy i Miasta śuromin 
       Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 śuromin 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na 

„Przebudow ę ul. Mazowieckiej w śurominie” 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  

 

    Cena brutto - …………… …..…  zł 

    Słownie: .................................................................................................................... 

    Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……… % 

 

3.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
 
4. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres: 
 

3 lat 

4 lat  

5 lat  

……. (inny ponad pi ęcioletni okres) 

     Proszę o podkreślenie odpowiedniego terminu 

W przypadku nie określenia przez Wykonawcę  okresu gwarancji zamawiający przyjmie wartość najkrótszą 
czyli 3 lata i przyzna 5 pkt 
 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej przyjęte. 
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6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz. 
 
7. Oświadczamy, Ŝe zawarty w siwz projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na     
wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
8. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

w określonej w siwz wysokości 8 %, tj. o wartości ............................zł, słownie 
.............................................................zł, w formie .................................................. 

     przed terminem podpisania umowy. 
 
9. Oświadczamy, iŜ: 

- nie zamierzamy powierzyć Ŝadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom* 
- zamierzamy powierzyć  następującą części zamówienia  podwykonawcom* : 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

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

 
10. Nazwa (firm) podwykonawców, jeŜeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art., 22 ust. 1 ustawy Pzp.: 

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

 
 
11. Wybór naszej oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
 
 
12. Nazwa (rodzaj towaru) lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego  
 

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

 
13. Wartość dostawy lub świadczenia (bez kwoty podatku) 

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

 
 
14. Oświadczamy, iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr …………….. - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.               

 
 
 
 
 



 
- 3 - 

 
 
15. Oferta została złoŜona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  
 
16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
         1/............................................................................................ 
         2/............................................................................................ 
         3/............................................................................................ 
         4/............................................................................................ 
         5/............................................................................................ 
         6/............................................................................................ 
         8/............................................................................................. 
         9/............................................................................................. 
         10/............................................................................................. 
         11/............................................................................................. 
         12/............................................................................................. 
 
  * Niepotrzebne skreślić 
** JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub inne kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za 

zgodność z oryginałem  

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

/Podpis i pieczątka Wykonawcy 
lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy/ 


