
Numer sprawy: EZ/72/2016 

Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór) 

 

…………………………………. ……………………………… 

(Pieczęć wykonawcy) (Data) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………..……………… 

zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. …………………………………………………………………… 

kod ..................... miejscowość ……………………..…………………………… 

powiat …………………………… województwo ………………………………………………  

Telefon: …………………………. Fax: …………………………………………………………  

NIP ………………………………. Regon ……………………………………….……………… 

e-mail …………………@ …………………………….……  

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie 

od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. 

Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”, zobowiązuję się do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 

 

1. Cena za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

 

..……..................………… zł brutto, (słownie: ……………………………………………………… zł),  

 

w tym podatek VAT ........ % tj. ……………… zł (słownie: ………………………………… zł)., 

w tym wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi  

..........................……………… zł brutto, (słownie: ………………………………………………… zł),  

w tym podatek VAT  ........ % tj. ……………… zł (słownie: …………………………………………… 

zł. 

 

Uwaga! Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej nie przekroczy 5 

% ceny za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

 

2. Oferujemy wydłużenie okresu gwarancji o: 

 

 dodatkowe 12 miesięcy, zatem oferowany okres gwarancji wynosi: 96 

miesięcy  

 dodatkowe 24 miesiące, zatem oferowany okres gwarancji wynosi: 108 

miesięcy 

 dodatkowe 36 miesięcy, zatem oferowany okres gwarancji wynosi: 120 

miesięcy 

 

należy zakreślić wybrany okres wydłużenia gwarancji, w przypadku braku zakreślenia 

Zamawiający przyjmie, że wykonawca udzielił 84 miesięcy okresu gwarancji, wówczas 

wykonawca otrzyma w tym kryterium zero punktów. 

 

 

 

 



 

3. Termin złożenia kompletnych wniosków o wydanie wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem wszczęcia 

postępowań, potwierdzonych uzyskaniem stosownych zaświadczeń od 

organów administracyjnych: 

 

 zobowiązujemy się do złożenia kompletnych wniosków o wydanie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzyskać 

zaświadczenia o wszczęciu postępowań od kompetentnych organów - do 

dnia 31 sierpnia 2017 r.  

 zobowiązujemy się do złożenia kompletnych wniosków o wydanie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzyskać 

zaświadczenia o wszczęciu postępowań od kompetentnych organów - do 

dnia 30 września 2017 r. 

 

należy zakreślić wybrany termin, w przypadku braku zakreślenia wykonawca otrzyma w tym 

kryterium zero punktów. 

 

II. Pozostałe informacje: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

2. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 90 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

3. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisania umowy na warunkach 

przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonych do SIWZ istotnych dla 

Stron postanowieniach umowy. 

 

4. Wadium w kwocie .......................... zł zostało wniesione w formie 

………………………………. 

Dokument potwierdzający jego wniesienie załączamy.  

Wadium należy zwrócić na nasze konto: Bank ....................................................... 

nr konta: ......………………………………………………………………............................. 

5. Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć następującym podwykonawcą 

(należy podać część zamówienia i firmę podwykonawców (zgodnie z pkt. 3.10 SIWZ): 

 

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

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

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

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

 

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy 

adres: 

…………………………………………………………. 

7. Posiadamy fax o numerze …………………………… 

telefon stacjonarny nr ……………………………….. 

telefon komórkowy nr ……………………………….. 

adres e-mail …………………………………………..    

8. Do  oferty  dołączamy  dokumenty  wymagane  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

9. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron 

 



 

 

 

………………………………………………….. 

         miejsce, data  

 

 

*-  niepotrzebne skreślić 

 

 

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

 

                             Podpis osób/y upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

                             lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie          

                                               zamówienia 


