
 
 
Zał�cznik Nr 1                
 
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
 
Dane dotycz�ce wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
  
Zobowi�zania wykonawcy 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Zaprojektowanie i wykonanie 42 sztuk 
przydomowych bezobsługowych oczyszczalni �cieków w Gminie Rejowiec Fabryczny  
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cen�: 
 
Cena oferty 
 
Cena ofertowa netto .................................................................................................zł  
(Słownie:..............................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………) 
Stawka pod. VAT......%, warto�� pod. VAT........................................................................zł 
Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł 
(Słownie:............................................................................................................................... ... 
……………………………………………………………………………………) 
 
O�wiadczam, �e : 
 
 [x]   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
 [x]   Termin płatno�ci:.......... dni ......................  
 [x]   Okres gwarancji (wyra�ony w liczbie miesi�cy):.............  
 [x]   Reklamacje b�d� załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
 



 
Osoby do kontaktów z Zamawiaj�cym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj�cym odpowiedzialne za wykonanie zobowi�za� 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialno�ci  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialno�ci 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imi� .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w post�powaniu 
- do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
O�wiadczenie dotycz�ce postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
1. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, 
nie wnosimy �adnych zastrze�e� oraz uzyskali�my niezb�dne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych z ofert� przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3.       Wadium w kwocie ………… zostało wniesione w dniu …………w formie / formach:
 ….…………. ................................ 
4.      Bank i numer konta, na które ma zosta� zwrócone wadium:………………………..….  
5.     O�wiadczamy, �e zał�czone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrze�e� i zobowi�zujemy si� w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego.  
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymaga� do oferty zał�czam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy: 
 
  [x]   Zobowi�zuj� si� do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w 
wysoko�ci: ........................................., w formie: ........................................................  



 
Zastrze�enie wykonawcy 
 
Ni�ej wymienione dokumenty składaj�ce si� na ofert� nie mog� by� ogólnie udost�pnione: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       
  

…………………………………………. 
                           (podpis) 


