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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
…………………………………………………. 

pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  
 

„Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka” 

 
ZP.271/13/TOM/13 

 
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 
 

Wykonawca (y): 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Siedziba (miejscowość, kod pocztowy) 

………………………………………………………………………………………………..... 
                                                       ulica, nr domu, nr lokalu, województwo) 

 

NIP…………………………………………….  REGON…………………………….. 
 
Telefon ……………………………………….Fax ………………………………….. 

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

 

oferuje realizację niniejszego zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za: 

cenę jednostkową wbudowania 1m3 tłucznia kamiennego: 

• netto……………………………………..złotych/m3 
(słownie: …………………………………………………………………………………….) 

• podatek VAT w wysokości………%  kwota……………………………………złotych 

• brutto …………………………………… złotych/m3 
(słownie:  ……………………………………………………………………………………) 
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cenę jednostkową wbudowania 1m3 tłucznia betonowego: 

• netto……………………………………..złotych/m3 
(słownie: …………………………………………………………………………………….) 

• podatek VAT w wysokości………%  kwota……………………………………złotych 

• brutto …………………………………… złotych/m3 
(słownie:  ……………………………………………………………………………………) 

 
Wartość zamówienia za cały zakres robót tj. 6.100,00 m3 wynosi: 

• netto……………………………………..złotych  
(słownie: …………………………………………………………………………………….) 

• podatek VAT w wysokości………%  kwota……………………………………złotych 

• brutto …………………………………… złotych 
(słownie:  ……………………………………………………………………………………) 

 

Umowę zrealizuję (my) w terminie .................................................................  

 

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący:…………………………………………………………………….. 

  (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale Podwykonawców*: 

………………………………………………………………………………………………………… 

                      (zakres powierzonych robót) 

………………………………………………………………………………………………………… 

                              (zakres powierzonych robót) 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty, a oferowany przedmiot robót jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia określonym w parametrach technicznych przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
otwarcia ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kk). 

Wszystkie informacje zamieszczone w przedstawionej ofercie są prawdziwe pod 
rygorem jej odrzucenia. 

Wyżej wskazany numer telefonu, faksu lub e-maila jest odpowiednim do 
przekazywania nam informacji dotyczących postępowania. Osoba upoważniona do 
kontaktów z Zamawiającym:…………………………………………………………………….  . 

Osoba, która będzie Przedstawicielem Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………..  

Kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
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Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do 
zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Akceptujemy  warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 30 dni od daty 
przedłożenia Zamawiającemu faktury ( płatność w formie przelewu bankowego) 

Oświadczamy, że udzielamy ……… miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach od nr ……. do nr ……. Niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są 
jawne i nie zawierają informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 6 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do oferty załączamy dokumenty, które są integralną częścią 
oferty:  

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

6. …………………………………………. 

7. …………………………………………. 

8. …………………………………………. 

9. …………………………………………. 

 

Oferta została złożona na ……………….. podpisanych i kolejno ponumerowanych 

stronach od nr ……… do nr…….. . 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
                   miejsce i data złożenia oferty 

 
 
 
 
       …………………………………………… 

          (pieczęć i podpisy osób wskazanych w dokumencie             

                                                      uprawniającym do występowania w obrocie   

                                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 


