
 

Załącznik nr 1do SIWZ 

Nr sprawy G18/ZP/05/2009 

 

 

 
      FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawca:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

TEL./FAX: …………………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………… 

 

Dla : GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Nr 18 

                                                                      

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„termomodernizację budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 im. I. J. Paderewskiego 

przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie” 

 
Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………........................................ 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:  

1. Oferuje za cenę: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ: 

 

netto: ……………………………………………… zł (słownie: …………………………………..………. 

 

............................................................................................................................. ............................................) 

 

brutto: ................................................................ zł. (słownie: ……………………………………....………. 

 

............................................................................................................................. ............................................) 

 

w tym VAT: ……………………………………...... zł (słownie: ………………………………………….) 
 

2) Termin realizacji calego przedmiotu zamówienia ……………………….(data) 

3) Termin realizacji prac związanych z wymianą c.o. i ciepła technologicznego dla potrzeb 

wentylacji……………………….(data) 
 

4) Okres gwarancji ………………………………………………………………..( w pełnych latach) 

5) Stawka robocizny netto ………… zł. 

6) Stawka robocizny brutto (bez podatku VAT) ………… zł. 

7) Koszty pośrednie ………………% 

8) Zysk …………..% 

 

 

............................................................................................ 
                                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy ) 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

 
 

2. Zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

3. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Akceptuje warunki płatności określone w SIWZ. 
5. Zamówienie zrealizuję(-my) sam(-i) /przy udziale Podwykonawców: 

 

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

(zakres powierzonych prac) 

 

b)………………………………………………………………………………………………………. 

(zakres powierzonych prac) 

 

6. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

7. Wadium zostało wniesione w dniu ………………… w wysokości 30.000 w formie ……........................ 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto Nr ................................................. 

....................................................................................................................................................................... 
 (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

 

8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 

1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

9. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

................................................, ......................... 2009 r.                            ............................................................................................ 
                                  (miejscowość)                                       ( data)                                                                     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy ) 


