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Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
dla postępowania przetargowego na: 

 

Dostawa rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania  
i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.:  

"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II  
od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315" 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                             JRP/16/P/2015 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława. 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy/ów ……………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………...…………………………….………..……..…………….. 
Adres ……………………………………..………………….…………………....…………………………... 
Nr tel./fax …………..……………………..………………….………………….…………………………….. 
E-mail………………………..……………..………………….………………………….……………………. 
NIP ………………………………………..…………………………………………………………….……... 
REGON …………………………………..…………………………………….……………………………… 
 
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW PO STRONIE WYKONAWCY 
 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………..…….…….………………………. 
Adres do korespondencji  …………………………………………………………….……………………... 
Nr telefonu  ……………………………………………………………………………………………………. 
Nr faksu  …………………………………………………………………………………….…………………. 
Adres e-mail  …………………………………………………………………………………………………..   
 
3. Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmujemy do wykonania to 
zadanie bez zastrzeżeń, za cenę podaną poniżej, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień 
do SWZ oraz jej zmian, 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 
a. netto: …………..……………….………………….........................................PLN 

(słownie: .........................................................................................................), 
b. należny podatek VAT w wysokości......................................................................PLN                        

(słownie: ……………………………………………………………………..………………), 
c. co stanowi kwotę brutto: ……………………………….……………..………………. PLN                                          

(słownie: ……………………………………………………………..…………………….). 
    3a)  na wykonany przedmiotu zamówienia udzielamy ………..  (słownie:………………………)  

miesięcy gwarancji i rękojmi ( termin nie może być krótszy niż 36 m-cy). 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) 
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l.p. 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 
Miejscowość i 

data 

1)      

2)      

 

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia], 
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 
9) [żadne z informacji zawartych  w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

         od        do 

1.    

2.    

 

10) wadium w wysokości …………….  PLN zostało wniesione w formie ……………….. 
11)  zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 
 

Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby 
podwykonawcy. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

12) Oferta została złożona na ………….……. ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
Podpis(y): 
 
 
 
 
 
 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

l.p. Nazwa części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy  

1.   

2.   


