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FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
………………………………………………
………………………………..…………….. 
(adres e-mail;  nr telefonu; nr fax  
reprezentowany przez: 
………………………………………………
……………………….…………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
                                                                                                                    Zamawiaj ący:  

           Gmina Tarnawatka 
ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego 
na:  
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrze by przedszkola w celu 
zwiększenia dost ępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnawatka” z dnia 21.07.2017 rok 
opublikowanego w BZP z Nr …………………….............................. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  brutto.................................... PLN. 

(słownie................................................................................ 
............................................................................................................PLN…./100) 

w tym:  
a) wartość robót budowlanych netto w wysokości ……………………. PLN słownie:……………………........... 

…………………………………………………………………………………………….…….. PLN …./100),  
b) obowiązujący podatek VAT  w wysokości [zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym]% tj. ……………. 

PLN (słownie: ………….……………….………………………………………………………PLN …/ 100). 
2.  Na wykonane roboty udzielamy ………….miesięcznej gwarancji.   
3.  Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy/zrealizujemy/ w terminie do dnia   

…………………………………..2018 r. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,  przeprowadziliśmy 
wizję lokalną na terenie budowy, wyceny dokonaliśmy z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych 
do zrealizowania zamówienia. 

5. W pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy projekt umowy na wykonanie zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 
7. Zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez 

podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, montażowe w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.). Podstawa prawna: art. 
29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia 
podpisania umowy przedłożę wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.   

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach 
określonych w SIWZ.  

9. Ofertę złożona na …....... kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr l do nr…..... 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 1 do SIWZ. 
2.    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zał. Nr 2 do SIWZ. 
3.    Kosztorysy ofertowe wraz  z zestawieniem kosztorysów Zał. Nr 4 do SIWZ. 
4.    Inne dokumenty: ( np. upoważnienie pełnomocnictwa w przypadku ofert składanych wspólnie. 
  
 

…...................................................................................... 
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy 
 
dnia …...................................... 


