
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
na zadanie pn.: 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” 

  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego………………………………. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
fax: 77 48 68 230 
email: ug@branice.pl  
 
2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
L.p
. 
 

Nazwa Wykonawcy(ów) 
 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 

 
 

  

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 

 
Adres  

 

 
Nr telefonu  

 

 
Nr faksu  

 

 
Imię i nazwisko  

 

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:  
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,  
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacjami,  
3) cena ryczałtowa wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto):   
 
           …………..................................... [PLN]  
 
(słownie: ...................................................................................................... [PLN])  
 

W tym: 
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Koszty niekwalifikowane robót (brutto): ..................................... [PLN]  
 
(słownie: ...................................................................................................... [PLN]),  
 
dla których cena jednostkowa ryczałtowa : 
- 1 mb podłączenia kanalizacji sanitarnych wynosi (brutto): ..................................... [PLN]  
 
(słownie: ...................................................................................................... [PLN]),  
- 1 szt. studzienki kanalizacyjnej  o średnicy 630 mm wynosi (brutto): ..................................... 
[PLN]  
 
(słownie: ...................................................................................................... [PLN]),  
- 1 szt. studzienki kanalizacyjnej o średnicy 425 mm  wynosi (brutto): ..................................... 
[PLN]  
 
(słownie: ...................................................................................................... [PLN]),  
 
 Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek 

VAT.  
 

4) na przedmiot zamówienia udzielamy […………………….. miesięcy] gwarancji,  
5) Wskazuję osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy:  
 

…………………………………………………………………………………. 
                          Imię i nazwisko 
i oświadczam, że ww. osoba kierowała … ( ilość ) robotami budowlanymi obejmującymi budowę 
kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5000,00 mb, na poniższych inwestycjach:     
 

L.p.  Wskazanie inwestycji, na których ww. osoba pełniła funkcję 

kierownika budowy ze wskazaniem miejsca jej realizacji ( 

obejmująca robotę budowlaną wskazaną w pkt …… SIWZ )  

Data realizacji inwestycji 

   

   

   

   

   

 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr … do SIWZ,  
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,  
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9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający o 
udzielenie zamówienia],  
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia,  
 
11) na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania]:  
 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  
 

od do 
    
    
 
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom. 
 
 

Lp. Nazwa części zamówienia – zakres 
powierzonych robót 

 

Firma podwykonawcy 

a)  
 

 

b)  
 

 

 
13) OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale III ust. 10 SIWZ do 
realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks 
pracy 
 
14) OŚWIADCZAM, że Wadium w kwocie ………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………), zostało uiszczone                                 w dniu 
................................ w formie ................................................................., dokument wpłaty 
w załączeniu.  
 
Wadium wniesione przez nas w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy: 
[wypełnić jeżeli dotyczy] 
..........................................................................................................................................
............... 
 
15) OŚWIADCZAM, że w   przypadku   udzielenia  mi/ nam    zamówienia   zobowiązuję/emy   się   
do   wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy równowartości kwoty w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, nie później  niż w dacie zawarcia umowy. 
 
16) OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ________________________________ stronach. 
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17) ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są: 
1) _________________________ 
2) _________________________ 
3) _________________________ 
4) _________________________ 
5) _________________________ 
6) _________________________ 
 
 

 
Miejscowość i data 
 
………………………………… 
 
 

Podpisy osób upoważnionych 
 

……………………………………………………… 


