
Załącznik nr 2 do IdW 

FORMULARZ OFERTOWY  

w zapytaniu ofertowym  
pn.: 

„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Sierpcu” 

 
Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
tel.:  ………………………………………………………………………………………………………………………….  
fax:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowany przez: …………………………………………………..…………………………………………………... 

 
oferuje: 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w ust. 3 Instrukcji dla Wykonawców za wynagrodzenie w wysokości: 
 

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

podatek VAT w wysokości ……….. % w kwocie …………zł.  

(słownie: …………………………………………………..….), 

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

 
 

1. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia - 3 lata.  
2. Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2018 r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców, akceptujemy jej treść 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla Wykonawców wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w IdW.  
6. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. ………………………………………… 
PLN w formie  ..................................................................................... 

7. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców ( jeżeli dotyczy ): 
……………................................................................................................................  

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy) 

8. Termin związania ofertą – 30 dni. 
9. Oświadczamy, że dokumenty wymienione na stronach ……… ……… umieszczone w 

oddzielnej kopercie na końcu oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
ujawniane osobom trzecim. 

10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac 
lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 

11. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a 
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji 
finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

12. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 



13. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków. 
14. Oświadczamy, iż wszelkie prace będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a 

pracownicy wykonujący prace posiadać będą aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z 
zakresu BHP i p.poż, a także zostaną zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym 
na ich stanowisku pracy. 

15. Załączniki niniejszej oferty stanowią: 
1) ……………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………..….……….                                                         ..............………………………... 
(miejscowość, data)                                                           (podpis i pieczęć oferenta ) 

 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


