
ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
na wykonanie zadania pn.:

„Rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Widawą” Nr 3,

przy ul. Redyckiej we Wrocławiu.”

 

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ..................................................................................................................................................... 
(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

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

Adres e-mail ...................................................... Numer telefonu ........................................

NIP .................................................................... REGON ......................................................

Niniejsza oferta wspólna zostaje złożona przez (poniższą tabelę należy wypełnić tylko w przypadku składania 
oferty wspólnej):

L.p. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) za cenę ryczałtową wynoszącą: 

                                  
netto ................................ PLN + …................ VAT

RAZEM KWOTA BRUTTO …................................................................. PLN

(kwota brutto słownie PLN:  ……………………….……….………………………………………...………….

……………………………………………………………………………………........................................……, w tym VAT)

II. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy. 

III. Na całość wykonanych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia udzielam/udzielamy*) 

………...… (minimum 36 miesięcy) miesięcy gwarancji, niezależnie od gwarancji udzielonej przez producentów 

oraz rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji; 

IV. Akceptuję/akceptujemy*) warunki płatności określone w projekcie umowy; 
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V. Oświadczam/oświadczamy*), że powierzam wykonanie następującego zakresu, części przedmiotu zamówienia 

poniższym podwykonawcom: 

L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres, część przedmiotu zamówienia

VI. Oświadczamy, że: 

1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt 

umowy przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ; 

2. złożona oferta wiąże mnie/nas*) na 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert; 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty; 

4. gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, ewentualnych wyjaśnień 

do SIWZ oraz zmian treści SIWZ; 

5. 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*): 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

od do

1

2

3

4
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Uwaga: 

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

VII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................................................... 

Ofertę wraz z załącznikami składamy na …...........   kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach/kartach. 

..........................................               ........................................................... 
miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela 

*) niepotrzebne skreślić
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