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Leśny zakątek Śląska 

 

  
 

 
Załącznik Nr 1 do SWZ 

 
 
………………………………………………………………… 

          (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Nazwa firmy (Wykonawcy): …………………………………………………………………………... 
 
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 
 
Województwo: …………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: ………………………………………………., REGON: ………………………………………... 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………… 
 
Telefony: ………………………………………….., e-mail: …………………………………………. 
 

Nawiązując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie  
podstawowym na: 

 
„Przebudow ę drogi gminnej ul. Brzozowa w Kaletach”  

 
Oferujemy realizację całego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie  

z cenami określonymi w załączonym kosztorysie ofertowym, sporządzonymi  

w oparciu o: przedmiary robót, dokumentację budowlaną, zakres robót wymieniony w SWZ  

i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 
w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): 
 
…………………………………………………… zł (brutto) 
 
słownie: …………………………………………………………………………… złotych 
 
w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ……………………………………… zł 
 
słownie: …………………………………………………………………………….. złotych 
 
cena netto w wysokości: ……………………………………… zł 
 
słownie: …………………………………………………………………………….. złotych 
 
 
Udzielamy …………………. miesi ęcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 
 
 
Termin wykonania zamówienia do: 15 września 2021 roku . 
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I. Oświadczam/my, że wyżej podana cena zawiera wszystkie koszty wykonania 
zamówienia,  jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

II. Oświadczam/my, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu. 

III. Oświadczam/my, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty. 

IV. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, która jest częścią specyfikacji  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach 

określonych przez zamawiającego. 

V. Oświadczam/my, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji  

przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od 

własnych  warunków realizacji zamówienia. 

VI. Oświadczam/my, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty 

niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 

VII. Oświadczam/my, że jesteśmy związani ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 06 lipca 2021 roku.  

VIII. Oświadczam/my, że akceptujemy warunki specyfikacji oraz przyjmuję załączone warunki 

umowy bez uwag. 

IX. Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ...............................  

w wysokości: 3.000,00 zł  

      (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) 

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

 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto (w przypadku 
wniesienia wadium gotówką):  
 
Nr........................................................................................................................................... 

 (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

X. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 

− podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

−  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny  
 
ofertowej (brutto) w kwocie ................................. zł w formie .........................................., 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

XI. W powiązaniu z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, informuję, że  
      powierz ę/* nie powierz ę      części zamówienia Podwykonawcy: 
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1) zakres podwykonawstwa: 
 

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

 

2) Nazwa firmy Podwykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*) właściwe podkreślić 
 

XII. Oświadczam, że kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 
200.000,00 zł, przedłożę najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy.  
 

XIII. Oświadczam/my, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.   
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  
postępowaniu. 

 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 
 
Ofertę składam/my na ....................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Integraln ą częścią oferty jest kosztorys ofertowy. 

 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 

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

 

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych  
w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do 
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu)  

 
 
 
 
 
Czy wykonawca jest: (zaznaczyć właściwe):1 

�  mikroprzedsiębiorstwem   �  małym przedsiębiorstwem �  średnim przedsiębiorstwem 

�  żadnym w wymienionych powyżej 

                                                           
1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 


