
   
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Tel/fax: ______________________________ 

Adres e-mail: _________________________ 

NIP:________________   Regon: __________                              

 

                                                 

                                                                                                                 Dom Pomocy Społecznej 

                                                                                                         ul. Koniecpolska 20 

                                                                                                         29-100 Włoszczowa 

 

 
F OR M U L A R Z    O F E R T OWY      

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na zadanie pn.:  

„ Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków  

w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie” 

 

1.  Składamy ofertę na realizację zamówienia oferując wykonanie przedmiotu zamówienia   

 za   wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

 

                 Cena brutto: ……………………………….…zł ; 

                 słownie cena brutto: ………………………………….....………………………………… zł 

                 Cena bez podatku VAT: ………………………………... zł  

                 Podatek VAT: …………….…………………….….zł. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi na okres ………….. miesięcy. 

 

3. Oświadczamy, że kierownik robót ……………………………………..……………(imię i nazwisko), spełnia 

warunki postawione przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit c tiret pierwszy SIWZ. 

4. W celu oceny oferty zgodnie z kryterium jakości personelu Wykonawcy – doświadczenia personelu kluczowego 

(rozdział XIV SIWZ ust. 2 ), Wykonawca wykazuje w poniższej tabeli, doświadczenie zawodowe w pełnieniu 

funkcji - Kierownik robót instalacyjnych – uprawnienia budowlane  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

gazowych;  2 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania stosownych uprawnień w pełnieniu funkcji 

Kierownika robót/Budowy lub Inspektora nadzoru w branży gazowej ) 

 

 

 

LP. 

 

 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

 

WYKSZTAŁ

CENIE 

ORAZ 

ZAKRES I 

NUMER 

POSIADAN

YCH 

UPRAWNIE

Ń 

 

NAZWA, WARTOŚĆ  

I LOKALIZACJA NADZOROWANEJ INWESTYCJI  

(zgodnie z wymogiem postawionym w kryterium) 

 

 

 

 

   



   
 

 

5. Oświadczamy, że roboty budowlane zrealizujemy: 

do dnia  28 grudnia 2018r.                                                                                                                                

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i  w przypadku wyboru 

naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, 

6)  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

7) Wadium w kwocie 3 000,00zł  zostało wniesione w dniu ……………………………. w formie ……………………  

   (potwierdzenie wniesienia w załączniku); 

8) Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy, 

9) Oświadczamy , że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale III pkt. 6 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 1974r – Kodeks pracy, 

10) Oświadczamy , że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………..do………stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co wykazaliśmy  

w załączniku nr…….do oferty i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego 

załączmy stosowne wyjaśnienia wskazujące , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z 

wyłączeniem informacji , o których mowa  w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. 

11) Jednocześnie informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego*,                                  -   

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących 

towarów lub usług …………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru 

lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………. zł netto * 

12) Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie………..……………………… 

13) Oświadczamy, że 

a) * Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami 

b) * Podwykonawcom zamierzamy zlecić wykonanie następujących części zamówienia: 

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

14) Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:    

 - Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………, nr telefonu: ……………………  

    e-mail: ..………………… 

15) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

        a)  ……………………………………………………………………….. 

        b)  .............................................................................            

* niepotrzebne skreślić                                                                       

 

                                                     

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

                                                                                                            (czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)  

 


