
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

        Znak sprawy: 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

TELEFAX: …………………………………FAX:…………………………………………... 

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

REGON; ……………………………………. NIP: …………………………………………… 

( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać danw 

wszystkich Wykonawców) 

Nazwa 

Pełnomocnika: …………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

TELEFAX: …………………………………FAX:…………………………………………... 

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

REGON; ……………………………………. NIP: …………………………………………… 

( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ) 

 

Dla: Zespołu Szkół Nr 33 

03-448 Warszawa, ul. Targowa 86 

Tel. 22 619 37 89 fax; 22 619 47 89 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 

zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

Ja ( imię i nazwisko) …………………………………………………………………………. 

W imieniu reprezentowanego przez zemnie Wykonawcy oświadczam, że WYKONWCA: 



1. Oferuje: 

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ, z 

dokumentacją projektową, STWIORB, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze 

wzorem umowy, za cenę ryczałtową brutto: 

………………………………………………. zł.: słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy 

3) Okres na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesięcy 

4) Wydłużenie gwarancji i rękojmi o 6 miesięcy. 

5) Termin realizacji zamówienia do - …………………………………………… 

    ( nie później 30.12.2017r. ) 

2. Przyjmuje warunki płatności – w terminie 21 dni zgodnie z warunkami określonymi we 

wzorze umowy. 

3. Oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

4. Oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do 

niej zastrzeżeń. 

5. Akceptuje warunki określone we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 

6. Uważa się za związaną ofertą przez okres 30 dni. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w termie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Informuje, że wybór oferty nie będzie | będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj ) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

9. Zamierza powierzyć następującym podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*: 

9.1) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

9.2) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

9.3) firma podwykonawcy ……………………………………………………………. 

Część zamówienia powierzona do realizacji …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam , że jestem { nie jestem mikro** małym lub średnim przedsiębiorcą*** 

11. Oferta została złożona na ………………………. Stronach, kolejno ponumerowanych ( wraz z 

załącznikami ) 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Pełnomocnictwo gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy co najmniej dwóch 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* 

2) Potwierdzenia wniesienia wadium 



3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako : 

ustawa Pzp) 

4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art.. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako : ustawa 

Pzp) 

5) Dokument w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* 

6) Wykaz osób składany w celu oceny oferty w kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia* 

 *- niepotrzebne skreślić 

 ** - mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny Obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów eur, średnie 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikro przedsiębiorcami ani małymi 

przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 

50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

 

………………………………….., dnia ………………………………………. 

 

 

                                        …………………………………………………………………………… 
                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


