
Załącznik nr 1 do SIWZ 

…………………………………..        
(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Formularz oferty 

 

Zamawiający: Gmina Bejsce  

Bejsce 252, 28-5112 Bejsce  

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: 

„Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni indywidualnych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                                        

z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA ……………………… PLN  

słownie złotych: .........................................................................................................................  

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ..….……% tj. w kwocie ………………………………  

słownie złotych:………………………………………………………………………………………...  

Nazwa i adres WYKONAWCY :  

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

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

.......... 

NIP .......................................................  

REGON ...............................................  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:  

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

.............................................................................. numer telefonu: 

………………………………… 

Numer faksu: ……………………………………………………………………….  

e-mail: .............................................................................................................  

Numer konta bankowego: 

……………………………………………………………………………… 

Uwaga 1: Proszę podać czytelny: adres e-mail i nr faksu na który Wykonawca będzie 

otrzymywał od Zamawiającego informacje związane z prowadzonym postępowaniem po 

otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi 

od dnia przesłanie informacji należy upewnić się, że podany nr faks i adres e-mail są 

prawidłowe. 



Uwaga 2: w Rozdziale 13 pkt. 3. SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

1. Oświadczamy, że:  

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 15.09.2020 r.  

2) na wykonane roboty budowlane udzielamy rękojmi i gwarancji na okres ….……miesięcy;  

3) Energochłonność zaoferowanej oczyszczalni dla przepustowości 0,9 m3/dobę 

wynosi …….. kWh/d 

4) akceptujemy warunki płatności;  

5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń;  

6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia;  

7) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego;  

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert;  

9) wszyscy pracownicy fizyczni bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia będą zatrudnieni na podstawie umowy o 

pracę               w sposób określony w ustawie Kodeks pracy; 

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

11) wadium w kwocie: 15.000,00 zł (słownie: Piętnaście tysięcy złotych) zostało wniesione.  

12) roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale n/w podwykonawców* 

(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 

zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

 

Część zamówienia: 

Szacunkowy % wartości 

części zamówienia 

wykonywanej przez 

podwykonawcę 

względem całości 

zamówienia: 

 



                             % 

                             % 

 

13) Wykonawca: 

 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk)                  

w odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się                                

w/w informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz do zawarcia 

umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ, 

w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach;  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:  

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………..…………………………  

3) ………………………………………………..  

4) …………………….…………………………. 

 

 

 

.............................., dn. …………..……….r.     .........................................  

Pieczątka i podpis osoby 
uprawnionej do reprezentacji  

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


