
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 

 do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

 - wzór oferty  

OFERTA 

Wykonawca: ………………………………………………………………………… 

 

  adres ………………………………………………………………………… 

 

  tel  ………………………………..  fax……………………………… 

 

  NIP.................................................           REGON ........................................ 

 

  http.................................................              email ............................................ 

   

Zamawiający :  Gmina Nowe Ostrowy 

             Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), którego przedmiotem 

jest: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Nowe Ostrowy” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkami: 

Cena oferty za część nr I: -  modernizacja 2 oddziałów  przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej w Ostrowach: 
 

Wartość netto ................ zł  (słownie ...................................................................................... zł) 

VAT .......   %  tj. …............ zł (słownie ...................................................................................zł) 

wartość brutto ................. zł (słownie ..................................................................................... zł) 
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Cena oferty za część  nr II: - modernizacja 1 oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Imielnie: 

 

Wartość netto ................ zł  (słownie ...................................................................................... zł) 

VAT .......   %  tj. …............ zł (słownie ...................................................................................zł) 

wartość brutto ................. zł (słownie ..................................................................................... zł) 

 

1) Cena oferty ogółem -  suma części nr …………………………………… 

Wartość netto ................ zł  (słownie ...................................................................................... zł) 

VAT .......   %  tj. …............ zł (słownie ...................................................................................zł) 

wartość brutto ................. zł (słownie ..................................................................................... zł) 

 

 

- w terminie .................................... 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia 

oferty. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że:  

– zamówienie wykonamy samodzielnie*, 

– część zamówienia (zakres oraz wartość zostały określone w załączniku do oferty – 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji) zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom*, 

5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 

dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy. 

6. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, 

a przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

określonych w niej warunkach przez zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez 

zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą,  

 

7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert 

wydzielić z oferty w jej oddzielnej części informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Informacje o tych dokumentach podajemy poniżej: 

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

……………………………………………………………………………………………… 
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8. Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia, informacje i dokumenty wymagane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Nazwisko (nazwiska) osoby (osób) po stronie Wykonawcy, z którymi można się 

kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji 

……………………………………………………………………………………………., 

 

10. Oferta zawiera zapisanych i kolejno ponumerowanych ………….. stron. 

 

 

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

/podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/ 

 

                          Pieczęć firmowa 

Miejscowość................dnia........... 

 


