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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy:..................................................................................................  
 
..............................................................................................................................................  
 

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

Województwo:........................................... Powiat: ..............................................................  

TEL:………………………………………… FAX:….…………………………………………….. 

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

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

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu  
ul. Poniatowskiego 45 
37-500 Jarosław 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na:  
Remont nawierzchni chodników oraz wykonanie wymiany nawierzchni parkingów  

na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu - Zad. nr 1 

przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach. 
 
1. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z 

postanowieniami określonymi w SIWZ  za cenę kosztorysową :  

 

Wartość całkowita brutto ..............................zł 

(słownie:..................................................................................................................... zł.).  

                                       
 

2.     Oferowany okres gwarancji  :     ……………( miesięcy) 

 
3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w terminach 20 dni od  dnia        
podpisania umowy do dnia:  17.08.2018r. 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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4.   Oświadczamy, że uważamy się związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

5.   Oświadczamy , że znajdujemy się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie 
zamówienia jak również dysponujemy niezbędnym potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6.  Oświadczamy , że w stosunku do nas nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe 
lub naprawcze ani też nie ogłoszono upadłości.            

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 2. do 
    SIWZ). Akceptujemy i nie wnosimy do niego żadnych uwag i zastrzeżeń oraz 
    zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na określonych 
    we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
       wraz z załącznikami, a także zmianami ich treści (jeżeli dotyczy**)oraz z obowiązującym  
      Zamawiającego regulaminem przetargów.    
 
9. Oświadczamy , że przypadku wyboru oferty przed podpisaniem umowy przedłożymy  

polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 
10*) Prace  wykonane zostaną: 
     a)  siłami własnymi * 
      b) przez podwykonawcę (następujące części zamówienia)* 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
                                               /nazwa podwykonawcy/ 
*) niepotrzebne skreślić 

11 . W przypadku wyboru oferty wykonawca zobowiązuje się do: 
     - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
       całkowitej podanej w ofercie, w formie : ……………………………………………….  
     -  opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu 
        rzeczowo-finansowego.  
12.Oferta została złożona na …….............ponumerowanych stronach. 

13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Strona 

........... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
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14. Wadium w kwocie 4 500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) zostało wniesione  
w dniu ……………….2018r w formie: 
………………………………………………………………  

 
 
 
15. Nr konta, na które należy zwrócić wadium: 
Nr................................................................................................................................ *** 
w Banku.....................................................................................................................*** 
 
***- dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


