
 
 

Załącznik Nr   1 do SIWZ                     
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotycz ące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 
 
Gmina Podd ębice 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Podd ębice 
 
Zobowi ązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
Cena oferty 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie:  w dniu  8 czerwca 2013 r.  
  Termin płatności: 7  dni   
   
Nazwa zespołu suport-owego ( dotyczy § 1 ust.3 pkt c projektu umowy ) 
………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
Niżej wymieniony zakres prac zamierzamy wykonać z udziałem  podwykonawców / całość prac 
wykonamy we własnym zakresie * 

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

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

............................................................................................................................................ 
     
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiaj ącym 
 
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 dotycz ące postanowie ń 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. 
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 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.  
6. Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot 
zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i 
usług VAT a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego 
wykonaniu  na przekazanie go do użytkowania. 
 
 
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  



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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 
........................................., w formie: ........................................................   
 
Zastrze żenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                ................................................................................. 
                                                                                 (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 


