
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

…………………………………….. 

/miejscowość i data/ 

…………………………………….. 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

O F E R T A 

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

NIP …………………………………. 

REGON …………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………. 

Tel. ………………………………… 

Fax: ................................................... 

e-mail: .............................................. 

 

Do : 

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie 

62-200 Gniezno , ul. Bolesława Chrobrego  24/25 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

„Nadbudowa budynku administracyjnego znajdującego się w Gnieźnie przy  

ul. B. Chrobrego 24/25  (dz. nr 22/9 ark. 42)” 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, w zakresie określonym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, 

za cenę ryczałtową netto: ......................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................................... 

plus podatek VAT w kwocie ................................................... zł, 

tj. za łączną cenę brutto: ........................................................... zł 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

1. Oferujemy …....   miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego – do …………… 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty i zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wymagania i żądania 

Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części 

przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od …. do …. stanowią tajemnicę 



przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oferta składa się z ..… kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

9.1. ........................... 

9.2. ........................... 

9.3. ........................... 

9.4. ........................... 

9.5. ........................... 

9.6. ........................... 

/proszę wymienić wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty/ 

 

 

 

 

                                                                                                                                Podpisano : 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
/ upoważniony przedstawiciel /e/ wykonawcy/ 


