
 
 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

     
Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego na zadanie:  

Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe 
 

w przetargu  nieograniczonym z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).   

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

   Nazwa .……………………………………………………………………………………. 

   Siedziba …………………………………………………………………………………… 

   Nr telefonu/faks……………………………………………………………………………. 

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

   NIP ……………….…………………….…………………………………………………… 

   REGON ………………………………….…………………………………………………. 

2. Dane dotyczące Zamawiającego : 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta 

NIP 741-15-33-316, REGON 510326669 

3. Oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz dokonaną 

wizją lokalną terenu objętego realizacją robót budowlanych za:    

     Kwotę netto               zł  .......................... 
 

     Podatek VAT 23 %    zł  .......................... 
 

     Ogółem kwota brutto  zł  .......................... 
 

     Słownie brutto:  ( ............................................................................................ )  
 



 
 

 

 

4. Termin udzielonej gwarancji obejmuje okres ............. miesięcy od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru prac. 

5.  Termin realizacji robót od dnia udzielenia zamówienia do dnia  30.09.2011 r. 
 

6.  Oświadczenia Wykonawcy: 

     Oświadczam, że: 

a)  posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 

b) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz  

zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,  

c) dokonaliśmy wizji lokalnej w zakresie objętym zamówieniem. 

d) zawarty w specyfikacji wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się, 

w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

f) otrzymaliśmy komplet SIWZ wraz z załącznikami: 

Numer 1. Wzór formularza ofertowego. 

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22.    

Numer 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24. 

Numer 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych. 

Numer 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie. 

Numer 6. Projekt umowy.  

Numer 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych. 

Numer 8. Projekt architektoniczno – budowlany. 

Numer 9. Przedmiar robót. 

 

7. Składniki cenotwórcze zastosowane przy obliczeniu oferty, które będą stosowane również   
    do wyceny robót dodatkowych i zamiennych. 

 

 stawka roboczogodziny  ............................. zł, 
 

 koszty pośrednie            ............................. % ( do R + S ), 
 

 koszty zaopatrzenia        ............................. % ( do M ), 
 

 zysk                 …………………………………  %(do Kp+R+S ) 
 

 

8. Inne informacje Wykonawcy: 



 
 

 

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

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………………………… 

 
10. Oferta zawiera ............ stron ponumerowanych i podpisanych. 
 

 

Dnia ..........................    ..................................................... 
       Podpis osoby (osób) upoważnionej do 
                                                                 podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
 


