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Załącznik Nr 1 

 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:                         …………………………………………….. 

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

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

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

Poczta elektroniczna:   ……………………………………………. 

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

Nr telefonu i faksu:      …………………………………………….. 

REGON/PESEL:             ……………………………………………. 

NIP:                              …………………………………………….. 

 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec 

tel. 085 7196678, fax 085 7195700 

e-mail: juchnowiec@wp.pl 

NIP: 966-15-71-916  Regon: 052006309 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.  

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

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

……………………………………. 

 

I. Oferujemy: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia  części ..................... określonego w  SIWZ  za cenę ofertową 

brutto ......................................... zł 

słownie : .............................................................................................................................................. 

II. Zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

…………………………………….  

III. Oświadczenia dotyczące postanowień SIWZ: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia, SIWZ (w tym z 

projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty, 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas określony w SIWZ, tj. na okres 30 

dni. 

4. Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 30 dni od daty ich wpływu do 

Zamawiającego. 
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IV. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

1………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

 

III. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

V. Zamówienie wykonamy samodzielnie/część zamówienia w zakresie………………………     

…………………………………………………………..zamierzamy zlecić podwykonawcom. 

VI. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź zm.) Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania: 

1……………………………………………………………… 

2…………………………………………………………..….. 

3………………………………………………………………  

VII. Oferta została złożona na  .. stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych, od nr ….. 

do nr …… 

 

 

                                                                                      Pieczęci i podpisy osób upoważnionych 

                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

Miejscowość i data 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


