
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 

……………………………………… 

…………………………………….... 

……………………………………… 
  (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 

KRS/CEiDG ……………….............. 

NIP/PESEL………………………....

………………...…………………..…

………………………………….. 

tel./fax. …………………………..... 

e-mail …………………………....... 

 

reprezentowany przez: 

………………………………..........

…………………………………….…

……….......................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Wykonawca jest przedsiębiorcą: 

            małym/średnim* 

 
Odpowiadając na ogłoszenie 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach postępowania 

prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa ulic: Łąkowa, Leśna, Polna oraz ciągu pieszo – 

jezdnego od ul. Łąkowej w Narwi” 

na następujących warunkach: 

 

Zadanie 1 - Roboty pomiarowe: 

Cena ryczałtowa netto: …................................. PLN 

Wartość brutto: ................................. PLN 

Słownie brutto : ............................................................................................... PLN 

Oświadczamy, iż na zakres robót udzielimy ……. miesięcznej gwarancji. 

 

Zadanie 2 - Roboty przygotowawcze: 

Cena ryczałtowa netto: …................................. PLN 

Wartość brutto: ................................. PLN 

Słownie brutto : ............................................................................................... PLN 

Oświadczamy, iż na zakres robót udzielimy ……. miesięcznej gwarancji. 



Zadanie 3 - Wykonanie robót głównych związanych z przebudową ulic: 

Cena ryczałtowa netto: …................................. PLN 

Wartość brutto: ................................. PLN 

Słownie brutto : ............................................................................................... PLN 

Oświadczamy, iż na zakres robót udzielimy ……. miesięcznej gwarancji. 

 

Jednocześnie: 

1. Oświadczamy, iż nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń co do prawidłowości i 

kompletności opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, iż w zakresie wykonanych robót udzielimy rękojmi za wady na okres 5 lat 

od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

1. Oświadczamy, że jesteśmy firmą która posiada odpowiednie przygotowanie oraz potencjał 

techniczny który pozwoli nam, w momencie uzyskania zamówienia, na jego realizowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami zamawiającego. 

2. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do jego zrealizowania w 

ramach zaoferowanej ryczałtowej ceny ofertowej. 

3. Oświadczamy, iż czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres min. 30 dni od daty 

otwarcia ofert. 

4. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wykaz załączników do oferty: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej; 

b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy (tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z 

właściwego rejestru). 

c) ..........................................................................................; 

d) ..........................................................................................; 

e) ..........................................................................................; 

Przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie / powierzyć jego realizację w 

zakresie*: .............................................................................**. 

podwykonawcy:...............................................................................................***  

 

 

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

Miejscowość, data 

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

podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

 

Uwaga! 
* niewłaściwe wykreślić; 
** wskazać zakres powierzony podwykonawcy/podwykonawcom; 

*** podać  firmę /firmy podwykonawców o ile jest to wiadome; 

 

 

 


